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Masturbação e Missão  
 

John Piper 
 

 
 

Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto1 
 
 

Masturbação é a experiência de orgasmo sexual produzido por auto-
estimulação. Quase todo homem e muitas mulheres já experimentaram. Ela é 
uma prática regular de muitos homens solteiros. 

A derrota na área da cobiça é uma das principais forças que impedem 
os jovens de obedecer ao chamado de Deus para o serviço cristão vocacional. 
Um adolescente ouve um chamado desafiador para se entregar à causa da 
evangelização mundial. Ele sente a persuasão do Espírito Santo. Prova a 
emoção de seguir ao Rei dos reis na batalha. Mas ele não obedece, pois está 
masturbando regularmente. Ele se sente culpado. Dificilmente consegue se 
imaginar testemunhando a uma bela garota sobre a condição eterna de sua 
alma, pois está acostumado a contemplar garotas nuas em sua imaginação. 
Assim, ele se sente indigno e incapaz de obedecer ao chamado de Deus. A 
masturbação se torna a inimiga de missões. 

Mas a masturbação é algo errado? Deixe-me abordar a questão 
principalmente para os homens. Não posso imaginar orgasmo sexual sem 
imagem sexual na mente. Sei que existem ejaculações noturnas, as quais 
considero inocentes e úteis, mas duvido que alguém tenha um orgasmo à 
parte de um sonho sexual que forneça a imagem necessária na mente. 
Evidentemente, Deus constituiu a conexão entre orgasmo sexual e 
pensamento sexual de tal forma que a força e o prazer do orgasmo dependem 
do pensamento ou imagens em nossas mentes. 

Portanto, para se masturbar, é necessário ter pensamentos ou imagens 
vívidos e excitantes na mente. Isso pode ser feito por pura imaginação ou 
mediante fotos, filmes, histórias ou pessoas reais. Essas imagens sempre 
envolvem as mulheres como objeto sexual. Uso a palavra “objeto” porque 
para uma mulher ser um verdadeiro “sujeito” sexual em nossa imaginação, ela 
deve na realidade ser alguém com quem experimentamos o que estamos 
imaginando. Esse não é o caso com a masturbação. 

Dessa forma, voto um não para a masturbação. Pode haver outras 
razões pelas quais ela é errada. Por ora, fundamento meu voto sobre as 
inevitáveis imagens sexuais que acompanham a masturbação, as quais tornam 
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as mulheres em objetos sexuais. Os pensamentos sexuais que possibilitam a 
masturbação não ajudam nenhum homem a tratar as mulheres com maior 
respeito. Portanto, a masturbação produz culpa real e legítima, e obstrui o 
caminho da obediência. 

Três encorajamentos para homens solteiros: 

1. Vocês não estão sozinhos na batalha. 

2. Fracasso periódico nesta área não te desqualifica mais para o 
ministério do que fracassos periódicos de impaciência (que 
também é um pecado). 

3. Procure o poder expulsivo de uma novação afeição. Andei por 
uma seção inteira de livros de “fotografia” no Walker Art Center 
na quinta-feira passada, capacitado pelo prazer melhor de sentir 
Cristo conquistar a tentação do olhar. 

 

Por causa do seu poder, 

Pastor John2 

 
 
 
 

Fonte: http://www.desiringgod.org/ 
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