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A imoralidade é tudo que vai contra a vontade de Deus para sua vida, tudo que
vai contra a moral, ou seja, qualquer pecado e não apenas aqueles da área
sexual. Mentira, vícios, idolatria, tudo isso é imoralidade. E é por isso que temos
que estar sempre lutando contra isso, temos que ter um arsenal de armas, ou
seja, diversos modos de lutar contra esses pecados imorais.

A seguir apresentaremos 5 armas necessárias no arsenal do cristão para resistir
a imoralidade:

1) BÍBLIA
“Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus
mandamentos; se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o
discernimento; se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto,
se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca
um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará
o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria; de sua boca
procedem o conhecimento e o discernimento.” Provérbios 2:1-6

Quanto mais você se dedica nas escrituras, mais você se aproxima da mente de
Deus e da vontade de Deus. A Palavra de Deus foi criada por Ele para ser um
guia para os seus filhos, ela sem dúvidas tem poder de transformar vidas. Mas
para isso é necessário dedicar-se a ela!
“Todos ficaram admirados, e diziam uns aos outros: "Que palavra é esta? Até
aos espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem!”
Lucas 4:36

“Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e
aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para
salvá-los.” Tiago 1:21

Para ter sabedoria é preciso pagar o preço, ou seja, dedicar-se! Jesus usou as
escrituras quando foi tentado, Ele tinha plena consciência do poder que ela tinha.
E assim como Jesus, devemos usar a Palavra para resistir ao pecado e nos
manter firmes.
“Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas
palavras.” Provérbios 2:16
“Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para
os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha
chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não
negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de
mãos dos presbíteros. Seja diligente nestas coisas; dedique-se inteiramente a
elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida
e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, fazendo isso, você
salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem.” 1 Timóteo 4:12-16

Não dê desculpas para o pecado, apenas faça o que a Bíblia diz e pronto! Muitas
vezes perdemos a chance de viver uma vida plena com Cristo porque não
acreditamos no poder da sua Palavra.
“Somente seja forte e muito corajoso! Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei
que o meu servo Moisés lhe ordenou; não se desvie dela, nem para a direita nem
para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar.
Não deixe de falar as palavras deste Livro da Lei e de meditar nelas de dia e de
noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os
seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido.” Josué 1:7-8

2) FUGIR (BATER EM RETIRADA)

‘Bater em retirada’ é uma expressão militar que significa retirar-se de um
combate, recuar, fugir, safar-se, etc. Deus diz diversas vezes que quando
estivermos em uma situação em que estejamos sendo tentados ao pecado,
devemos simplesmente fugir, não se ache forte o suficiente para enfrentar aquilo,
apenas fuja!
“Fique longe dessa mulher; não se aproxime da porta de sua casa.” Provérbios
5:8

Deus nos fez seres inteligentes, no entanto o pecado nos afeta e não deixa que
vejamos a quanto aquilo que estamos fazendo ou que estamos prestes a fazer
pode ser prejudicial. Muitas pessoas acham que fugir é uma atitude covarde,
mas Deus nos mostra claramente em sua Palavra que não devemos nos
vangloriar nos achando fortes e indo enfrentar uma tentação em que a chance
de cairmos é quase de 100%.
“Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete,
fora do corpo os comete; mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio
corpo.” 1 Coríntios 6:18

Não chegue nem perto, saiba identificar aquelas situações que são um gatilho
para você e as evite. Na internet, na TV e no celular sempre estão muitas
armadilhas da imoralidade, então se você sabe que não é capaz de resistir frente
a frente com uma dessas coisas, então é melhor bater em retirada.

Rompa de vez com a imoralidade e nem sequer a mencione, Deus sempre
mostra para você uma forma de escapar, então a aproveite! Sempre haverá
consequências para o pecado, mas lembre-se que assim como aconteceu com
José, Deus tem um bom futuro guardado para você que vence.
“Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual nem de
qualquer espécie de impureza nem de cobiça; pois estas coisas não são próprias
para os santos.” Efésios 5:3

“Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado
receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam.” Tiago 1:12
“Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é
fiel; ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar.
Mas, quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape, para que o
possam suportar.” 1 Coríntios 10:13

3) VOTO DE PUREZA

Faça o propósito de se manter puro para a pessoa que Deus escolheu para você,
que esse seja um objetivo em sua vida, pois quando temos alvos definidos
conseguimos alcançá-los, e quando não temos, nos faltam forças, motivação.
“Pois ouviste os meus votos, ó Deus; deste-me a herança que concedes aos que
temem o teu nome.” Salmos 61:5

Se você decidir guardar-se para a pessoa amada isto será uma grande arma
contra Satanás, mesmo que pareça que é um tempo muito longo para se
esperar, apenas confie que Deus tem o melhor guardado para você, apenas
confie!
“Seja bendita a sua fonte! Alegre-se com a esposa da sua juventude.
Gazela amorosa, corça graciosa; que os seios de sua esposa sempre o fartem
de prazer, e sempre o embriaguem os carinhos dela.” Provérbios 5:18,19

4) CONSELHOS

Ouça e pratique o que seus pais, pastores e líderes dizem em sintonia com Deus.
Os conselhos são uma arma poderosa que Deus nos deu, pois eles são avisos
de pessoas que já trilharam aquele caminho e, por isso, sabem discernir o que
é melhor.

“Você dirá: “Como odiei a disciplina! Como o meu coração rejeitou a repreensão!
Não ouvi os meus mestres nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira
da ruína completa, à vista de toda a comunidade”. Provérbios 5:12-14
“Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a
repreensão obtém entendimento.” Provérbios 15:32

Conselhos são como programas antivírus, quando vem o mal eles são acionados
em nossas mentes e combatem o invasor. No entanto, todos os conselhos
devem estar de acordo com a vontade de Deus, pois as vezes, por exemplo,
nossos pais podem nos dar conselhos que vão totalmente contra as Escrituras,
quando isso acontecer, você precisa ir para os pastores e líderes.

Mas tenha cuidado em relação a alguns conselhos, por exemplo, você sempre
vai encontrar alguém para falar o que você quer ouvir, mas é o que Deus quer
dizer para você? Também, não abuse daquela pessoa que está dando conselhos
a você, ela está fazendo aquilo como uma ajuda a você, então não ache que ela
é obrigada a atender você a todo instante, tenha equilíbrio. O seu alvo é
conseguir andar com as próprias pernas no final, ou seja, entender o que o
Espírito Santo quer falar com você.
“Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não
precisam que alguém os ensine; mas, como a unção dele recebida, que é
verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele
como ele os ensinou.” 1 João 2:27

5) PRECAUÇÃO
“O prudente percebe o perigo e busca refúgio; o inexperiente segue adiante e
sofre as consequências.” Provérbios 27:12
“Quando você andar, eles o guiarão; quando dormir, o estarão protegendo;
quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução
é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida, eles o

protegerão da mulher imoral, e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice
em seu coração a sua beleza nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o
preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas
preciosas.” Provérbios 6:22-26

A precaução é uma medida antecipada que visa prevenir o mal, uma prevenção,
um cuidado. Os filhos de Deus devem ser precavidos, devem tomar cuidado com
os lugares onde vão, as festas, as pessoas com quem andam, as viagens que
fazem, o horário em que estão fora de casa, etc. Não deixe que essas coisas e
o comportamento imoral de algumas pessoas tomem você pouco a pouco. Seja
precavido com seus atos e com seus olhos, assim com Jó foi, pois os olhos são
a janela da alma. Não brinque com o que seus olhos veem pensando que você
é forte!
“Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças.” Jó 31:1
“Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu
corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo
será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que
tremendas trevas são!” Mateus 6:22-23

