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Quanto ao ímpio, as suas próprias iniqüidades o prenderão, e 
pelas cordas do seu pecado será detido.  

 

Salomão tratou do assunto do vício sexual há 3000 anos. Psicólogos só 
recentemente se tocaram a respeito disso. Tendo advertido o seu filho a 
respeito dos pecados sexuais e das punições a esses pecados por parte de 
Deus  

Provérbios 5:1-21:- “Filho meu, atende à minha sabedoria; inclina teu 
ouvido à minha prudência; para que observes a discrição, e os teus 
lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher licenciosa 
destilam mel, e a sua boca e mais macia do que o azeite; mas o seu fim é 
amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os 
seus pés descem à morte; os seus passos seguem no caminho do Seol. 
Ela não pondera a vereda da vida; incertos são os seus caminhos, e ela 
o ignora. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das 
palavras da minha boca. Afasta para longe dela o teu caminho, e não te 
aproximes da porta da sua casa; para que não dês a outros a tua honra, 
nem os teus anos a cruéis; para que não se fartem os estranhos dos teus 
bens, e não entrem os teus trabalhos na casa do estrangeiro, e gemas no 
teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: 
Como detestei a disciplina! e desprezou o meu coração a repreensão! e 
não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos que me instruíam 
inclinei o meu ouvido! Quase cheguei à ruína completa, no meio da 
congregação e da assembléia. Bebe a água da tua própria cisterna, e das 
correntes do teu poço. Derramar-se-iam as tuas fontes para fora, e pelas 
ruas os ribeiros de águas? Sejam para ti só, e não para os estranhos 
juntamente contigo. Seja bendito o teu manancial; e regozija-te na 
mulher da tua mocidade. Como corça amorosa, e graciosa cabra montês 
saciem-te os seus seios em todo o tempo; e pelo seu amor sê encantado 
perpetuamente. E por que, filho meu, andarias atraído pela mulher 
licenciosa, e abraçarias o seio da adúltera? Porque os caminhos do 
homem estão diante dos olhos do Senhor, o qual observa todas as suas 
veredas.” 
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Salomão acrescentou o aviso solene a respeito do risco de ser amarrado por 
aqueles pecados para uma destruição total.  

Provérbios 5:22-23:- “Quanto ao ímpio, as suas próprias iniqüidades o 
prenderão, e pelas cordas do seu pecado será detido. Ele morre pela 
falta de disciplina; e pelo excesso da sua loucura anda errado.” 

Os prazeres do pecado sexual por um pouco de tempo pode aprisioná-lo pelo 
resto da vida! 

O contexto é claro e simples – a intimidade sexual com qualquer pessoa que 
não seja o seu legítimo cônjuge. 

Provérbios 5:1-21:- “Filho meu, atende à minha sabedoria; inclina teu 
ouvido à minha prudência; para que observes a discrição, e os teus 
lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher licenciosa 
destilam mel, e a sua boca e mais macia do que o azeite; mas o seu fim é 
amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os 
seus pés descem à morte; os seus passos seguem no caminho do Seol. 
Ela não pondera a vereda da vida; incertos são os seus caminhos, e ela 
o ignora. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das 
palavras da minha boca. Afasta para longe dela o teu caminho, e não te 
aproximes da porta da sua casa; para que não dês a outros a tua honra, 
nem os teus anos a cruéis; para que não se fartem os estranhos dos teus 
bens, e não entrem os teus trabalhos na casa do estrangeiro, e gemas no 
teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: 
Como detestei a disciplina! e desprezou o meu coração a repreensão! e 
não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos que me instruíam 
inclinei o meu ouvido! Quase cheguei à ruína completa, no meio da 
congregação e da assembléia. Bebe a água da tua própria cisterna, e das 
correntes do teu poço. Derramar-se-iam as tuas fontes para fora, e pelas 
ruas os ribeiros de águas? Sejam para ti só, e não para os estranhos 
juntamente contigo. Seja bendito o teu manancial; e regozija-te na 
mulher da tua mocidade. Como corça amorosa, e graciosa cabra montês 
saciem-te os seus seios em todo o tempo; e pelo seu amor sê encantado 
perpetuamente. E por que, filho meu, andarias atraído pela mulher 
licenciosa, e abraçarias o seio da adúltera? Porque os caminhos do 
homem estão diante dos olhos do Senhor, o qual observa todas as suas 
veredas.” 

O homem deste provérbio é um tolo que rejeitou os avisos e prosseguiu para 
o pecado com outra mulher. Suas iniqüidades sexuais tomarão conta do seu 
corpo e do seu espírito, e ele será mantido em algemas como correntes dos 
seus pecados sexuais. Eles criarão a escravatura da alma. 
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O pecado sexual toma posse da alma da pessoa mais do que qualquer outro 
pecado. O álcool pode conduzir à embriaguês e a uma dependência química, 
mas a fornicação pode levar a uma obsessão com pensamentos e atividades 
imorais. Homens que pecam sexualmente raramente se recuperam. 

Provérbios 2:18-19:- “Pois a sua casa se inclina para a morte, e as suas 
veredas para as sombras. Nenhum dos que se dirigirem a ela, tornará a 
sair, nem retomará as veredas da vida.” 

Provérbios 5:5-13:- “Os seus pés descem à morte; os seus passos 
seguem no caminho do Seol. Ela não pondera a vereda da vida; incertos 
são os seus caminhos, e ela o ignora. Agora, pois, filhos, dai-me 
ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta para 
longe dela o teu caminho, e não te aproximes da porta da sua casa; para 
que não dês a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis; para que 
não se fartem os estranhos dos teus bens, e não entrem os teus 
trabalhos na casa do estrangeiro, e gemas no teu fim, quando se 
consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: Como detestei a 
disciplina! e desprezou o meu coração a repreensão! e não escutei a voz 
dos que me ensinavam, nem aos que me instruíam inclinei o meu 
ouvido!” 

Provérbios 6:26-35:- “Porque o preço da prostituta é apenas um 
bocado de pão, mas a adúltera anda à caça da própria vida do homem. 
Pode alguém tomar fogo no seu seio, sem que os seus vestidos se 
queimem? Ou andará sobre as brasas sem que se queimem os seus pés? 
Assim será o que entrar à mulher do seu próximo; não ficará inocente 
quem a tocar. Não é desprezado o ladrão, mesmo quando furta para 
saciar a fome? E, se for apanhado, pagará sete vezes tanto, dando até 
todos os bens de sua casa. O que adultera com uma mulher é falto de 
entendimento; destrói-se a si mesmo, quem assim procede. Receberá 
feridas e ignomínia, e o seu opróbrio nunca se apagará; porque o ciúme 
enfurece ao marido, que de maneira nenhuma poupará no dia da 
vingança. Não aceitará resgate algum, nem se aplacará, ainda que 
multipliques os presentes.” 

Provérbios 7:22-27:- “Ele a segue logo, como boi que vai ao 
matadouro, e como o louco ao castigo das prisões; até que uma flecha 
lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço, sem saber 
que está armado contra a sua vida. Agora, pois, filhos, ouvi-me, e estai 
atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os seus caminhos 
o teu coração, e não andes perdido nas suas veredas. Porque ela a 
muitos tem feito cair feridos; e são muitíssimos os que por ela foram 
mortos. Caminho de Seol é a sua casa, o qual desce às câmaras da 
morte.” 
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Provérbios 9:17-18:- “As águas roubadas são doces, e o pão comido às 
ocultas é agradável. Mas ele não sabe que ali estão os mortos; que os 
seus convidados estão nas profundezas do Seol.” 

Somente a graça de Deus é que pode libertar um homem desse cativeiro. 

Pecados sexuais também criam dependência pela forma em que eles exigem 
mais e mais estímulos de forma a proporcionar a emoção original. Um 
“voyeur”, raramente continua sendo sempre um “voyeur”. Poucos homens 
ficam satisfeitos com uma pornografia moderada; eles progressivamente 
buscam imagens mais radicais e gráficas de forma a sentir o mesmo nível de 
estímulos sexuais e pecaminosos da sua primeira experiência com esse prazer.  

A pornografia é um caso de estudo nessa degeneração progressiva. Aquilo que 
foi chamado de pornografia há 30 ou 40 anos atrás é muito diferente da 
pornografia de hoje. A diferença é notável! Os tolos que começaram com o 
nudismo feminino em suas adolescências sentiram necessidade de explorar a 
sodomia, a bestialidade e a pedofilia quando entraram na faixa dos quarenta 
nos para poderem obter a mesma satisfação! Ao invés de melhorarem os seus 
prazeres maritais, conforme mente o seu coração, ele destruía a habilidade e a 
satisfação marital.  

Jovem! Homens mais idosos! Este provérbio é tão verdadeiro quanto o é a Lei 
da Gravidade! Se você brinca com fantasias, pornografia, fornicação ou 
sodomia, você irá destruir a si mesmo. Os seus pecados prenderão e 
encarcerarão a sua alma. Você será incapaz de livrar-se por si mesmo. Você 
nunca mais amará novamente a Deus, sua mulher, ou um viver santo, sem que 
haja um milagre do céu! E Deus não prometeu a você ou a qualquer outro 
adúltero uma libertação graciosa e não merecida assim!  

Considere Sansão. Ele tinha bons pais, era um Nazireu para toda a sua vida, 
não temia os outros homens, e julgou a Israel durante vinte anos. Sansão lutou 
contra as mulheres filistinas por suas aparências,  

Juízes 14:1-3:- “Desceu Sansão a Timnate; e vendo em Timnate uma 
mulher das filhas dos filisteus, subiu, e declarou-o a seu pai e a sua mãe, 
dizendo: Vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus; agora pois, 
tomai-ma por mulher. Responderam-lhe, porém, seu pai e sua mãe: 
Não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre 
todo o nosso povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles 
incircuncisos? Disse, porém, Sansão a seu pai: Toma esta para mim, 
porque ela muito me agrada.” 

Juízes 16:1:- “Sansão foi a Gaza, e viu ali uma prostituta, e entrou a 
ela.” 
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Até que ele se tornou um incapaz com Dalila. Apesar das óbvias intenções de 
o destruir, ela era os seu mestre onipotente. 

Juizes 16:4-21:- “Depois disto se afeiçoou a uma mulher do vale de 
Soreque, cujo nome era Dalila. Então os chefes dos filisteus subiram a 
ter com ela, e lhe disseram: Persuade-o, e vê em que consiste a sua 
grande força, e como poderemos prevalecer contra ele e amarrá-lo, para 
assim o afligirmos; e te daremos, cada um de nós, mil e cem moedas de 
prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: Declara-me, peço-te, em que 
consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te 
poderem afligir. Respondeu-lhe Sansão: Se me amarrassem com sete 
cordas de nervos, ainda não secados, então me tornaria fraco, e seria 
como qualquer outro homem. Então os chefes dos filisteus trouxeram a 
Dalila sete cordas de nervos, ainda não secados, com as quais ela o 
amarrou. Ora, tinha ela em casa uns espias sentados na câmara interior. 
Então ela disse: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão! E ele quebrou as 
cordas de nervos, como se quebra o fio da estopa ao lhe chegar o fogo. 
Assim não se soube em que consistia a sua força. Disse, pois, Dalila a 
Sansão: Eis que zombaste de mim, e me disseste mentiras; declara-me 
agora com que poderia ser a amarrado. Respondeu-lhe ele: Se me 
amarrassem fortemente com cordas novas, que nunca tivessem sido 
usadas, então me tornaria fraco, e seria como qualquer outro homem. 
Então Dalila tomou cordas novas, e o amarrou com elas, e disse-lhe: 
Os filisteus vêm sobre ti, Sansão! E os espias estavam sentados na 
câmara interior. Porém ele as quebrou de seus braços como a um fio. 
Disse Dalila a Sansão: Até agora zombaste de mim, e me disseste 
mentiras; declara-me pois, agora, com que poderia ser amarrado. E ele 
lhe disse: Se teceres as sete tranças da minha cabeça com os liços da 
teia. Assim ela as fixou com o torno de tear, e disse-lhe: Os filisteus 
vêm sobre ti, Sansão! Então ele despertou do seu sono, e arrancou o 
torno do tear, juntamente com os liços da teia. Disse-lhe ela: como 
podes dizer: Eu te amo! não estando comigo o teu coração? Já três 
vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a 
tua força. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as 
suas palavras, e molestando-o, a alma dele se angustiou até a morte. E 
descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: Nunca passou navalha 
pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de 
minha mãe; se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me 
tornaria fraco, e seria como qualquer outro homem. Vendo Dalila que 
ele lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os chefes dos 
filisteus, dizendo: Subi ainda esta vez, porque agora me descobriu ele 
todo o seu coração. E os chefes dos filisteus subiram a ter com ela, 
trazendo o dinheiro nas mãos. Então ela o fez dormir sobre os seus 
joelhos, e mandou chamar um homem para lhe rapar as sete tranças de 
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sua cabeça. Depois começou a afligi-lo, e a sua força se lhe foi. E disse 
ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão! Despertando ele do seu sono, 
disse: Sairei, como das outras vezes, e me livrarei. Pois ele não sabia que 
o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, 
arrancaram-lhe os olhos e, tendo-o levado a Gaza, amarraram-no com 
duas cadeias de bronze; e girava moinho no cárcere.” 

Porque ele não conseguiu entender o que se passava? Seria retardado? Ele 
havia se tornado um escravo da obsessão sexual! Ele terminou os seus dias 
cego e um suicida! 

Considere o caso de Amnom. Ele tinha bons pais, era o filho primogênito do 
rei Davi, tinha a verdadeira religião de Jeová, e poderia ter qualquer mulher 
disponível em Israel. Mas ele criava fantasias sexuais a respeito de sua irmã 
Tamar, até que ele adoeceu com a obsessão que ele sentia por ela. Sua 
dependência dessa fantasia o levou a violentar estuprá-la e, em conseqüência 
disso ele passou a odiá-la, e justificadamente ser assassinado pelo seu irmão 
Absalão. 

II Sam 13:1-39:- “Ora, Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã formosa, 
cujo nome era Tamar; e sucedeu depois de algum tempo que Amnom, 
filho de Davi enamorou-se dela. E angustiou-se Amnom, até adoecer, 
por amar, sua irmã; pois era virgem, e parecia impossível a Amnom 
fazer coisa alguma com ela. Tinha, porém, Amnom um amigo, cujo 
nome era Jonadabe, filho de Siméia, irmão de Davi; e era Jonadabe 
homem mui sagaz. Este lhe perguntou: Por que tu de dia para dia tanto 
emagreces, ó filho do rei? não mo dirás a mim? Então lhe respondeu 
Amnom: Amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Tornou-lhe 
Jonadabe: Deita-te na tua cama, e finge-te doente; e quando teu pai te 
vier visitar, dize-lhe: Peço-te que minha irmã Tamar venha dar-me de 
comer, preparando a comida diante dos meus olhos, para que eu veja e 
coma da sua mão. Deitou-se, pois, Amnom, e fingiu-se doente. Vindo o 
rei visitá-lo, disse-lhe Amnom: Peço-te que minha irmã Tamar venha e 
prepare dois bolos diante dos meus olhos, para que eu coma da sua 
mão. Mandou, então, Davi a casa, a dizer a Tamar: Vai a casa de 
Amnom, teu irmão, e faze-lhe alguma comida. Foi, pois, Tamar a casa 
de Amnom, seu irmão; e ele estava deitado. Ela tomou massa e, 
amassando-a, fez bolos e os cozeu diante dos seus olhos. E tomou a 
panela, e os tirou diante dele; porém ele recusou comer. E disse 
Amnom: Fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram 
dele. Então disse Amnom a Tamar: Traze a comida a câmara, para que 
eu coma da tua mão. E Tamar, tomando os bolos que fizera, levou-os à 
câmara, ao seu irmão Amnom. Quando lhos chegou, para que ele 
comesse, Amnom pegou dela, e disse-lhe: Vem, deita-te comigo, minha 
irmã. Ela, porém, lhe respondeu: Não, meu irmão, não me forces, 
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porque não se faz assim em Israel; não faças tal loucura. Quanto a mim, 
para onde levaria o meu opróbrio? E tu passarias por um dos 
insensatos em Israel. Rogo-te, pois, que fales ao rei, porque ele não me 
negará a ti. Todavia ele não quis dar ouvidos à sua voz; antes, sendo 
mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois sentiu 
Amnom grande aversão por ela, pois maior era a aversão que se sentiu 
por ela do que o amor que lhe tivera. E disse-lhe Amnom: Levanta-te, e 
vai-te. Então ela lhe respondeu: Não há razão de me despedires; maior 
seria este mal do que o outro já me tens feito. Porém ele não lhe quis 
dar ouvidos, mas, chamando o moço que o servia, disse-lhe: Deita fora 
a esta mulher, e fecha a porta após ela. Ora, trazia ela uma túnica talar; 
porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis. Então o criado dele a 
deitou fora, e fechou a porta após ela. Pelo que Tamar, lançando cinza 
sobre a cabeça, e rasgando a túnica talar que trazia, pôs as mãos sobre a 
cabeça, e se foi andando e clamando. Mas Absalão, seu irmão, lhe 
perguntou: Esteve Amnom, teu irmão, contigo? Ora pois, minha irmã, 
cala-te; é teu irmão. Não se angustie o seu coração por isto. Assim ficou 
Tamar, desolada, em casa de Absalão, seu irmão. Quando o rei Davi 
ouviu todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Absalão, porém, 
não falou com Amnom, nem mal nem bem, porque odiava a Amnom 
por ter ele forçado a Tamar, sua irmã. Decorridos dois anos inteiros, 
tendo Absalão tosquiadores em Baal-Hazor, que está junto a Efraim, 
convidou todos os filhos do rei. Foi, pois, Absalão ter com o rei, e 
disse: Eis que agora o teu servo faz a tosquia. Peço que o rei e os seus 
servos venham com o teu servo. O rei, porém, respondeu a Absalão: 
Não, meu filho, não vamos todos, para não te sermos pesados. Absalão 
instou com ele; todavia ele não quis ir, mas deu-lhe a sua bênção. Disse-
lhe Absalão: Ao menos, deixa ir conosco Amnom, meu irmão. O rei, 
porém, lhe perguntou: Para que iria ele contigo? Mas como Absalão 
instasse com o rei, este deixou ir com ele Amnom, e os demais filhos 
do rei. Ora, Absalão deu ordem aos seus servos, dizendo: Tomai 
sentido; quando o coração de Amnom estiver alegre do vinho, e eu vos 
disser: Feri a Amnom; então matai-o. Não tenhais medo; não sou eu 
quem vo-lo ordenou? Esforçai-vos, e sede valentes. E os servos de 
Absalão fizeram a Amnom como Absalão lhes havia ordenado. Então 
todos os filhos do rei se levantaram e, montando cada um no seu mulo, 
fugiram. Enquanto eles ainda estavam em caminho, chegou a Davi um 
rumor, segundo o qual se dizia: Absalão matou todos os filhos do rei; 
nenhum deles ficou. Então o rei se levantou e, rasgando as suas vestes, 
lançou-se por terra; da mesma maneira todos os seus servos que lhe 
assistiam rasgaram as suas vestes. Mas Jonadabe, filho de Siméia, irmão 
de Davi, disse-lhe: Não presuma o meu senhor que mataram todos os 
mancebos filhos do rei, porque só morreu Amnom; porque assim o 
tinha resolvido fazer Absalão, desde o dia em que ele forçou a Tamar, 
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sua irmã. Não se lhe meta, pois, agora no coração ao rei meu senhor o 
pensar que morreram todos os filhos do rei; porque só morreu 
Amnom. Absalão, porém, fugiu. E o mancebo que estava de guarda, 
levantando os olhos, orou, e eis que vinha muito povo pelo caminho 
por detrás dele, ao lado do monte. Então disse Jonadabe ao rei: Eis aí 
vêm os filhos do rei; conforme a palavra de teu servo, assim sucedeu. 
Acabando ele de falar, chegaram os filhos do rei e, levantando a sua 
voz, choraram; e também o rei e todos os seus servos choraram 
amargamente. Absalão, porém, fugiu, e foi ter com Talmai, filho de 
Amiur, rei de Gesur. E Davi pranteava a seu filho todos os dias. Tendo 
Absalão fugido para Gesur, esteve ali três anos. Então o rei Davi sentiu 
saudades de Absalão, pois já se tinha consolado acerca da morte de 
Amnom.” 

Ele era um escravo em cadeias às suas fantasias! 

Considere Salomão! Ele escreveu Provérbios! Ele escreveu este provérbio de 
hoje! Mas mulheres destruíram a sua vida! 

I Reis 11:4-13:- “Pois sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, 
suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses; e 
seu coração já não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como fora 
o de Davi, seu pai; Salomão seguiu a Astarete, deusa dos sidônios, e a 
Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mau 
aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir, como fizera Davi, 
seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um alto a Quemós, abominação 
dos moabitas, sobre e monte que está diante de Jerusalém, e a Moleque, 
abominação dos amonitas. E assim fez para todas as suas mulheres 
estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a seus 
deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto e 
seu coração se desviara do Senhor Deus de Israel, o qual duas vezes lhe 
aparecera, e lhe ordenara expressamente que não seguisse a outros 
deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Disse, 
pois, o Senhor a Salomão: Porquanto houve isto em ti, que não 
guardaste a meu pacto e os meus estatutos que te ordenei, certamente 
rasgarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Contudo não o farei nos 
teus dias, por amor de Davi, teu pai; da mão de teu filho o rasgarei. 
Todavia não rasgarei o reino todo; mas uma tribo darei a teu filho, por 
amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, que escolhi.” 

Como é que isso veio a acontecer? Em primeiro lugar ele se casou fora da 
comunidade do Senhor, contra o mandamento de Deus  

Deuteronômio 7:1-6:- “Quando o Senhor teu Deus te houver 
introduzido na terra a que vais a fim de possuí-la, e tiver lançado fora 
de diante de ti muitas nações, a saber, os heteus, os girgaseus, os 
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amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, sete 
nações mais numerosas e mais poderosas do que tu; e quando o Senhor 
teu Deus tas tiver entregue, e as ferires, totalmente as destruirás; não 
farás com elas pacto algum, nem terás piedade delas; não contrairás 
com elas matrimônios; não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás 
suas filhas para teus filhos; pois fariam teus filhos desviarem-se de mim, 
para servirem a outros deuses; e a ira do Senhor se acenderia contra 
vós, e depressa vos consumiria. Mas assim lhes fareis: Derrubareis os 
seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus aserins, e 
queimareis a fogo as suas imagens esculpidas. Porque tu és povo santo 
ao Senhor teu Deus; o Senhor teu Deus te escolheu, a fim de lhe seres 
o seu próprio povo, acima de todos os povos que há sobre a terra. O 
Senhor não tomou prazer em vós nem vos escolheu porque fôsseis 
mais numerosos do que todos os outros povos, pois éreis menos em 
número do que qualquer povo; mas, porque o Senhor vos amou, e 
porque quis guardar o juramento que fizera a vossos pais, foi que vos 
tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de 
Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é que é Deus, 
o Deus fiel, que guarda o pacto e a misericórdia, até mil gerações, aos 
que o amam e guardam os seus mandamentos; e que retribui 
diretamente aos que o odeiam, para os destruir; não será remisso para 
quem o odeia, diretamente lhe retribuirá. Guardarás, pois, os 
mandamentos, os estatutos e os preceitos que eu hoje te ordeno, para 
os cumprires. Sucederá, pois, que, por ouvirdes estes preceitos, e os 
guardardes e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará o pacto e a 
misericórdia que com juramento prometeu a teus pais; ele te amará, te 
abençoará e te fará multiplicar; abençoará o fruto do teu ventre, e o 
fruto da tua terra, o teu grão, o teu mosto e o teu azeite, a criação das 
tuas vacas, e as crias dos teus rebanhos, na terra que com juramento 
prometeu a teus pais te daria. Bendito serás mais do que todos os 
povos; não haverá estéril no meio de ti, seja homem, seja mulher, nem 
entre os teus animais. E o Senhor desviará de ti toda enfermidade; não 
porá sobre ti nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem 
conheces; no entanto as porás sobre todos os que te odiarem. 
Consumirás todos os povos que o Senhor teu Deus te entregar; os teus 
olhos não terão piedade deles; e não servirás a seus deuses, pois isso te 
seria por laço.” 

I Reis 3:1:- “Ora, Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois 
tomou por mulher a filha dele; e a trouxe à cidade de Davi, até que 
acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha de 
Jerusalém em redor.” 

Ele então se tornou polígamo, novamente contra a ordem de Deus. 
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Deuteronômio 17:17:- “Tampouco multiplicará para si mulheres, para 
que o seu coração não se desvie; nem multiplicará muito para si a prata 
e o ouro.” 

I Reis 11:1-3:- “Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, e guardarás as suas 
ordenanças, os seus estatutos, os seus preceitos e os seus 
mandamentos, por todos os dias. Considerai hoje (pois não falo com 
vossos filhos, que não conheceram, nem viram) a instrução do Senhor 
vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte, e o seu braço estendido; 
os seus sinais, as suas obras, que fez no meio do Egito a Faraó, rei do 
Egito, e a toda a sua terra;” 

O seu amor pela variedade feminina se tornou a sua obsessão sexual, até que 
chegou a ter 1000 mulheres, que destruíram a sua vida! 

Eclesiastes 7:26-29:- “E eu achei uma coisa mais amarga do que a 
morte, a mulher cujo coração são laços e redes, e cujas mãos são 
grilhões; quem agradar a Deus escapará dela; mas o pecador virá a ser 
preso por ela. Vedes aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo uma 
coisa com a outra para achar a causa; causa que ainda busco, mas não a 
achei; um homem entre mil achei eu, mas uma mulher entre todas, essa 
não achei. Eis que isto tão-somente achei: que Deus fez o homem reto, 
mas os homens buscaram muitos artifícios.” 

Gente! Se você brinca com fantasias, pornografia, adultério, ou amizade com 
uma mulher que não pertença inteiramente a Deus, você é um tolo total! Você 
é um tolo, porque você rejeitou o aviso de Deus. Você é um tolo total, porque 
você mentiu para si mesmo dizendo que poderia sair da situação sem maiores 
problemas! Você brevemente irá odiar o seu pecado predileto, que o destruirá!  

Salmos 36:2:- “Porque em seus próprios olhos se lisonjeia, cuidando 
que a sua iniqüidade não será descoberta e detestada.” 

Você é um tolo ao pensar que você pode escapar do seu pecado e da sua 
punição, simplesmente por um arrependimento posterior, pois você está num 
cativeiro perfeito de seus desejos sexuais; e você não será capaz nem terá 
vontade de libertar a si mesmo. Se você escapa das doenças sexuais, a ira de 
um marido ciumento, ou da sentença do juiz, você infalivelmente será 
alcançado pelo justo juízo de Deus. 

Não há maior cativeiro do que a de um filho de Deus que não consegue se 
arrepender e encontrar a alegria e a paz com o seu Senhor. Você está me 
ouvindo, pecador? Ele não consegue se arrepender! Porque ele não consegue 
se arrepender? Porque ele se tornou escravo de seus desejos sexuais, e o seu 
próprio coração se encontra nas convulsões de morte dos seus pensamentos e 
das suas ações pecaminosas. Toda vez que você permite um pensamento ou 
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uma ação pecaminosa na sua vida, você tece outro fio na corda que o 
prenderá aos seus pecados sexuais. 

Se você está brincando com fantasias, pornografia ou um relacionamento 
pecaminoso, saia for a agora! Fuja das suas luxúrias juvenis, Paulo diria! 

II Timóteo 2:22:- “Foge também das paixões da mocidade, e segue a 
justiça, a fé, o amor, a paz com os que, de coração puro, invocam o 
Senhor.” 

Não vá a nenhum lugar ou a algo que o leva a pecar sexualmente. 

Provérbios 4:15:- “Evita-o, não passes por ele; desvia-te dele e passa de 
largo.” 

Provérbios 5:8:- “Afasta para longe dela o teu caminho, e não te 
aproximes da porta da sua casa;” 

Salmos 101:3:- “Não porei coisa torpe diante dos meus olhos; aborreço 
as ações daqueles que se desviam; isso não se apagará a mim.” 

Romanos 13:11:- “E isso fazei, conhecendo o tempo, que já é hora de 
despertardes do sono; porque a nossa salvação está agora mais perto de 
nós do que quando nos tornamos crentes.” 

Arranque o seu olho direito ou corte a sua mão direita ao invés de brincar 
com o pecado sexual, Jesus diria. 

Mateus 5:28-30:- “Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para 
uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com 
ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti; pois 
te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu 
corpo lançado no inferno. E, se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-
a e lança-a de ti; pois te é melhor que se perca um dos teus membros do 
que vá todo o teu corpo para o inferno. 

Se você está viciado a um pecado sexual, o seu caso não é um de desespero; 
mas você nunca se livrará a si mesmo por seus meios ou as suas forças. Você 
deve romper violenta e totalmente com o pecado, agora! Arrependei-vos em 
estas palavras! 

Jó 33:27-28:- “Cantará diante dos homens, e dirá: Pequei, e perverti o 
direito, o que de nada me aproveitou. Mas Deus livrou a minha alma de 
ir para a cova, e a minha vida verá a luz.” 

Implore o pode de Deus em o nome de Jesus para o libertar do pecado, sexo 
e de Satanás. Humilhe-se diante da sua esposa, um dos seus pais, ou um 
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pastor com todos os detalhes condenatórios. Busque a adoração a Deus 
publicamente e em particular com todo o seu coração. 

Nada é difícil demais para o Senhor Jesus Cristo! Nós lemos de prostitutas 
que entraram no reino de Deus antes dos fariseus metidos a santos.  

Mateus 21:31:- “Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram eles: O 
segundo. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as 
meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus.” 

E Paulo tratou de muitos pecados sexuais na igreja em Corinto, “E tais fostes 
alguns de vós; mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes 
justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus.” (I 
Coríntios 6:11). 

 

 

Tradução livre em português, cuja divulgação foi autorizada pelos autores da 
versão original em inglês, do site www.LetGodBeTrue.com. Se você deseja receber 
diariamente a versão original do estudo em inglês, é só solicitar no site citado.   
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