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7/3/2021 

EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: Mateus 5:27-30  

PALAVRAS CHAVE: Pornografia. Sexualidade. Pureza. Satisfação. 

OBJETIVO: Aprender como o cristão deve lidar com a pornografia à luz do 

evangelho. 

 

Para entender a passagem 

“Vocês ouviram o que foi dito: ‘Não adulterarás’. Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para 

uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho 

direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do 

que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a 

fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno". 

(Mt 5:27-30) 

 

INTRODUÇÃO___________________________________________________________________ 

Em meio a pandemia, dentre tantas consequências e males causados, temos 

um outro, pouco comentado e discutido, mas que tem explodido em números de 

consumidores, que é o acesso a conteúdo com teor sexual. Milhões de jovens estão 

sufocados em meio à culpa e a vergonha, casamentos se deteriorando, homens, 

mulheres e até crianças sendo “objetificados” e vendidos como produtos da 

indústria da pornografia digital, que fatura bilhões com a degradação íntima do ser 

humano.    

Iniciando os estudos deste mês, em que trataremos sobre alguns temas da 

atualidade à luz do Evangelho, estaremos investigando e meditando acerca da 

pornografia, mais precisamente, sobre o vício e a escravidão à pornografia, as suas 

causas e consequências na vida do indivíduo (pensamentos, sentimentos, 

comportamentos, etc.) e, principalmente, como o cristão entende e lida com a sua 

sexualidade a partir do Evangelho.   

Sigamos então aprofundando o assunto, antes de tudo, compreendendo a 

essência pecaminosa deste problema.   

 

I. ENTENDENDO A ESSÊNCIA DA PORNOGRAFIA____________________________________ 

TEMA: O EVANGELHO PARA A VIDA REAL 

LIÇÃO: O QUE É A PORNOGRAFIA? 
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Em análise da construção da palavra pornografia, sabe-se que esta foi 

cunhada a partir de duas palavras do grego clássico: πόρνη /pórnē/, que significa 

prostituta, e, γράφειν /gráphein/, de onde vem  as palavras escrever ou registrar, 

complementadas pelo sufixo -ία (-ia) que significa "estado de", "propriedade de" ou 

"lugar de". O termo em si apareceu pela primeira vez no escrito da Grécia Antiga, 

“Diários de uma Cortesã”, em que são narradas histórias sobre prostitutas e orgias. 

Logo, podemos concluir que "pornografia" significa "descrição escrita ou gráfica da 

prostituição", ou, de modo mais descritivo e recente, a promoção de conteúdo 

sexual explícito e de natureza obscena em textos, fotografias, publicações, filmes, 

séries e outras mídias.  

Após a queda da humanidade, um dos aspectos terrivelmente afetados pelo 

pecado é justamente a sexualidade do homem. Uma breve análise na história 

comprovará que o problema é mais antigo do que se imagina, e, de que a 

depravação sexual, como as próprias Escrituras nos dão conta, estão intimamente 

relacionadas a devoção e adoração, principalmente a divindades da fertilidade 

pelos incrédulos, isso fica evidente no livro de Oséias, na grande metáfora de seu 

casamento com a aliança de Israel e Yahweh (Os 4:10-15). No Novo Testamento, 

por exemplo, ao tratar das prostituas cultuais e da promiscuidade tão presente em 

Corinto, Paulo confronta os irmãos daquela igreja para que fujam de toda impureza 

e glorifiquem a Deus com seus corpos, que são templos do Espírito Santo (1 Co 6:12-

20).  

Em alguns aspectos, podemos dizer que ver pornografia é sobretudo um 

sintoma de um profundo distúrbio de adoração que acomete o coração. Ao 

olharmos mais a fundo o texto sagrado, observamos que a pornografia nada mais 

é do que uma das facetas da desobediência ao Sétimo Mandamento: “Não 

adulterarás” (Ex 20:14 / Dt 5:18). Quanto a isso, Hans Reifler assevera: “Por adultério 

compreendemos quebrar, alterar, falsificar propositada e conscientemente o 

estado sadio do amor entre pessoas que assumiram publicamente o matrimônio”.  

A visão madura desse mandamento evidencia que todo pecado na área 

sexual afronta o Senhor, qualquer desvio quanto ao propósito eterno de Deus de 

que a vida sexual aconteça no contexto do casamento, quando há um 

relacionamento único e permanente entre um homem e uma mulher que se unem 

por amor, o plano original de Deus estabelecido desde o início da criação, quando 

da instituição divina do casamento (Gn 2:24). Evidentemente, isso pode ser 

corporal, quando acontece envolvimento físico, no entanto, Jesus deixou bem 

claro que o adultério tem sua raiz no interior da pessoa, numa mente poluída e num 

coração cheio de impureza (Mt 5:27-30), e, eis onde se situa a pornografia.  

Além disso, quando nos deparamos com Efésios 5:24-32, percebemos que a 

relação sexual dentro do casamento é uma nítida imagem da relação espiritual 

entre Cristo e a Igreja, um testemunho vivo da unidade do noivo e da noiva (1 Co 

https://pt.wiktionary.org/wiki/en:%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%BD%CE%B7
https://pt.wiktionary.org/wiki/en:%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BD
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6:15-17). Deste modo, qualquer forma de prostituição quebra o retrato da conexão 

de Cristo e a sua noiva, portanto, falhamos em retratar o evangelho. 

 

II. ENTENDENDO AS MOTIVAÇÕES E ILUSÕES DA PORNOGRAFIA _____________________ 

Até o mundo secular, ainda que de modo limitado, tem percebido as trágicas 

consequências deste mal, em que um número cada vez maior de pessoas tem se 

encontrado em um estado de compulsão, em uma vida de vício e verdadeira 

escravidão, a ponto de a pornografia ser considerada o novo narcótico. A verdade 

é que se trata de um pecado ao qual todos estamos sujeitos e suscetíveis, 

entretanto, poucos estão dando a devida atenção e encarando a realidade do 

problema de modo bíblico. 

Ao contrário do que muitos imaginam, esta batalha não se restringe a mero 

comportamento, mas sua raiz se encontra naquilo que queremos e pelo que 

vivemos, em um anseio do coração. Como bem esclarece Tim Chester: 

“Pornografia sempre é um sintoma de questões mais profundas. Envolve lascívia, 

mas também envolve raiva, intimidade, controle, medo, fuga e assim por diante. 

Muitos desses problemas aparecerão em outras áreas da vida”. 

Quando identificamos as reais motivações de nossos corações, seremos 

capazes de discernir em que o nosso pecado está procurando substituir Deus em 

nossas vidas. O valor de entender isso, nos permite abandonar as promessas vazias 

do pecado e nos voltarmos para o Único capaz de cumprir essas promessas e 

conceder a plenitude de Deus no evangelho.  

Dentre as possíveis motivações e falsas ilusões provocadas pelo engano da 

pornografia, destacamos as seguintes:  

a) Tédio – Diante de todos os problemas e complicações da vida, muitos 

recorrem há poucos cliques ou deslizes da ponta dos dedos a possibilidade de 

saciar seus desejos por estimulantes e distrações em um mundo virtual de prazer, 

mas de estímulos sexuais reais, para as mentes entediadas. Quando o tédio é o que 

aciona nossos desejos, então o pecado se torna a nossa alegria (Ne 8:9-12). 

b) Comodidade - Isso porque oferece as pessoas um sentimento de 

intimidade sem riscos; um mundo de fantasias, possibilidades e diversidade sem 

compromissos; onde não há sacrifícios, romance, tão somente satisfação pessoal; 

tudo isso, sem o preço e desafios que se exigem nos relacionamentos reais. Quando 

é a comodidade que nos conduz, o pecado se torna o nosso conforto (1 Ts 5:21-24).  

c) Fracasso - Enquanto que na vida as coisas dão errado, as expectativas são 

frustradas e as pessoas nos decepcionam, entre outras coisas, a pornografia 

oferece um mundo onde nada dá errado, onde tudo está ao seus dispor, 

oferecendo um cenário onde se consegue exatamente o que quer. Quando o 
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fracasso é o que nos leva ao pecado sexual, o pecado se torna a nossa 

recompensa (Hb 11:24-25). 

d) Fraqueza – Na ilusão pornográfica, o desejo de ser o centro é atendido, de 

jamais receber um não, de ter suas exigências supridas e de não haver barreiras 

sociais para o parceiro dos sonhos, produzindo uma aparência de importância, 

tudo isso em contraste com a vida real. Quando fraqueza é o que nos leva ao 

pecado sexual, o pecado se torna nosso poder (2 Co 12:9-10).  

e) Fuga - A natureza fantasiosa de todo pecado sexual o torna uma fuga 

perfeita de um local desagradável. É possível estar presentes e ausentes ao mesmo 

tempo de um lugar. É possível receber a presença de outros sem estar presente. 

Nesse mundo virtual disponível a qualquer momento, o aconselhado pode fugir e 

criar sua própria realidade. Quando o desejo de fuga é o que nos leva ao pecado 

sexual, o pecado se torna nosso refúgio (Sl 31:1-5). 

f) Rejeição - Questões de autoimagem e performance logo passam a 

preocupar a mente e levam a um foco egoísta paralisador. O homem que tem 

medo, medo de rejeição, pode facilmente ceder à mentira de que as pessoas que 

ele vê online sempre o querem, o amam, e precisam dele. Quando o medo de 

rejeição nos leva ao pecado sexual, o pecado se torna nossa segurança (Dt 31:8). 

Há muitos outros fatores motivadores, tais como a solidão, o stress, fadiga, 

traição, entre outros. Mas, quando a motivação é melhor esclarecida, as promessas 

e os alertas da Palavra de Deus podem ser ministrados com maior efetividade. A 

importância em se investigar o que motiva e precede a procura por pornografia 

nos ajuda em nossa luta pessoal e em socorrer a outros. 

 

III. LUTANDO POR PUREZA COM O PODER DO EVANGELHO___________________________ 

Como podemos observar, incorremos em um grave erro ao sermos simplistas 

e superficiais no trato com este pecado, por vezes, apontando soluções que se 

reduzem a práticas legalistas e moralistas, ao invés de nos voltarmos a única 

resposta capaz de libertar o homem de sua condição de perdição, o Evangelho. 

Entre pequenas vitórias e muitas tantas derrotas, alguns acreditam que o 

casamento, por si só, é capaz de solucionar o conflito, como se uma esposa fosse o 

remédio para satisfazer todo o desejo sexual e impaciência. Quando, na realidade, 

nenhum relacionamento tem a capacidade de resolver o pecado sexual, exceto, 

conhecer a Cristo (só Deus pode nos satisfazer de modo integral e pleno).  

Enquanto por vezes focamos na autodisciplina, no “não desistir”, e no 

“manter-se na luta”, antes de tudo, Deus está nos ensinando a nos humilharmos 

diante Dele reconhecendo nosso fracasso e incapacidade, clamando 
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desesperadamente por seu socorro pois, nós não podemos matar o pecado em 

nossos corações, mas Ele pode! Esse é o Evangelho (Rm 5:19-20)  

Nossa luta por pureza não é apenas uma luta pelo autocontrole, o fruto do 

Espírito não funciona ou cresce assim (Gl 5:22-25), mas é também uma busca e 

expressão de amor, paz, paciência, generosidade, bondade, fidelidade, gentileza 

e alegria. Quando nos concentramos na força de vontade e na abnegação e 

negligenciamos o resto, roubamos de nós mesmos a maioria das armas que Deus 

nos deu para a guerra. 

Mas, em termos mais práticos, como lutar esta guerra? O que fazer diante de 

impulsos sexuais que parecem irresistíveis? Em Colossenses 3:1-6, Paulo nos dá 

orientações e estratégias contra o pecado sexual, a partir do Evangelho: 

a) A estratégia da graça passada (3:3) – É o que Cristo realizou por nós e em 

nós. Assim como Cristo, você morreu mas ressuscitou com Ele, e sua vida está oculta 

juntamente com Cristo em Deus. Essa mudança não ocorreu por causa das suas 

obras, mas pelo que Cristo fez! Ele pegou pecadores miseráveis e uniu a vida dele 

à nossa. A sua realidade espiritual é dada pelo que Cristo é e por onde Ele está.  

A estratégia aqui é fazer morrer a natureza terrena ao abraçar nossa nova 

identidade em Cristo. Nossa natureza nos quer tomados pela pornografia, mas é 

necessário crer que você é o que Cristo fez em você e no que Ele está te 

transformando continuamente. Muitas vezes nos rendemos pois acreditamos no que 

o diabo diz que somos ao invés de acreditar no que Cristo diz que somos.  

b) A estratégia da graça futura (3:4) – A promessa é que, quando Cristo se 

manifestar, nos manifestaremos com Ele em glória. Cristo não só garante uma nova 

identidade como também garante um novo futuro e, nesse futuro, está glória! Não 

a vergonha da impureza, nem da miséria da iniquidade, nem da escravidão do 

pecado; mas vitória total e plena paz. 

Essa é a segunda estratégia na guerra contra a luxúria, as ricas e indizíveis 

promessas do Evangelho. Ela te ajudará a manter os olhos na glória e a reavaliar 

suas prioridades, valores e atividades. As promessas de Cristo são muito melhores 

que as falsas promessas do diabo, já não há mais prazer nas coisas fúteis. 

c) A estratégia da desgraça total futura (3:5-6) – Veja a horrível natureza do 

pecado. Paulo parte do exterior para o interior em uma progressão que se revela 

uma idolatria. No nosso coração há um ídolo. Ao consumir pornografia, você está 

se prostrando diante de outro ídolo e trocando Deus por ele, um ídolo que não 

cumpre suas promessas. Paulo também apresenta um futuro que não desejamos: a 

ira de Deus. O fim do pecado é a morte. Com a idolatria vem o inferno. Se você 

está vivendo em paz com seu pecado e se rendeu na guerra; se já não possui mais 

arrependimento nem vontade de crescer em santidade, a partir de agora, trema! 
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A luta contra pornografia não se resume a achar uma bala de prata, mas é 

uma guerra. A luta ocorre no seu coração. Devemos, como Paulo orientou em 

Colossenses 3.1-2: “buscai e pensai as coisas do alto”. Você acha que essa é uma 

guerra muito difícil? Talvez você esteja olhando demais para si. Dê uma olhada e 

contemple seu Capitão. Veja o que Ele fez por você. Veja a vida perfeita que Ele 

viveu, a justiça que Ele adquiriu, o sacrifício que Ele fez e o Espírito que Ele enviou 

para estar com você nessa guerra, garantindo sucesso final até Ele retornar em 

glória. Então, avante! Erga sua espada e lute certo da vitória em Cristo Jesus! 

 

APLICAÇÕES__________________________________________________________________ 

1. Em se tratando da pornografia, não importa seu estado civil, todos nós 

diante de Deus devemos observar o sétimo mandamento, e isso implica a 

sexualidade reservada ao matrimônio instituído por Deus. 

 

2. A prática ou abstenção da sua sexualidade tem glorificado a Deus? 

Existem alguns fatores que tem prejudicado a sua vida de sorte a não 

experimentar a sexualidade planejada por Deus? Examine-se e avalie as 

motivações que tem contribuído para o seu pecado. 

 

3. Se você sofre com a pornografia, Deus não está desapontado com você, 

Ele está lutando por você. Ele morreu e venceu o pecado e a morte para 

que você tivesse a vitória nessa área de sua vida. Creia nas Boas Novas de 

todo o seu coração! 

 

4. A pornografia quer te afundar na solidão da culpa e da vergonha. Mas o 

caminho para o perdão é antecedido pela confissão e o arrependimento 

(Tg 5:16/1Jo 1:9). Compartilhe sua luta com quem pode e quer te ajudar 

(seu cônjuge, seu pastor, irmão maduro, ...). Quando confessamos, a 

tentação e o pecado perdem o seu poder. 

 

5. Ore não apenas pela libertação da pornografia, mas também que seja 

gerado novo e poderoso amor no lugar, um amor capaz de enxergar a 

semelhança e imagem de Deus no próximo, e não mais vê-lo como um 

objeto de satisfação pessoal. Paulo orou por aqueles que lutavam contra 

a porneia em Tessalônica: “o Senhor vos faça crescer e aumentar no 

amor” (1 Ts 3:12). 


