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Sexualidade Cristã 
 

Conceito de Sexo e Sexualidade 
 

A biologia define "sexo" como um conjunto de características orgânicas que diferenciam o macho da 
fêmea. O sexo de um organismo é definido pelos gametas que produzem. Gametas são células sexuais 
que permitem a reprodução dos seres vivos. O sexo masculino produz gametas conhecidos como 
"espermatozoides" e o sexo feminino produz gametas chamados "óvulos". 
 
A expressão "sexo" ainda pode ser usada como referência aos órgãos sexuais ou a prática de atividades 
sexuais. Já o termo "sexualidade" representa o conjunto de comportamentos, ações e práticas dos seres 
humanos que estão relacionados com a busca da satisfação do apetite sexual, seja pela necessidade do 
prazer ou da procriação da espécie. 
 

O sexo foi criado por Deus 
 
No ato da criação Deus fez o homem e a mulher sexualmente diferentes: “macho e fêmea os criou” (Gn 
1.27). Portanto, o sexo faz parte da constituição anatómica e fisiológica dos seres humanos. Homens e 
mulheres, por exemplo, possuem órgãos sexuais distintos que os diferenciam sexualmente. Sendo criação 
divina, o sexo não pode ser tratado como algo imoral ou indecente. 
 
As Escrituras ensinam que ao término da criação “viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito 
bom” (Gn 1.31). Desse modo, o sexo não deve ser visto como algo pecaminoso, sujo ou proibido. Tudo o 
que Deus fez é bom. O pecado não está no sexo, mas na perversão de seu propósito. 
 

A sexualidade é criação divina 
 
Ao criar o homem e a mulher, Deus também criou a sexualidade: “E Deus os abençoou e Deus lhes disse: 
Frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra…” (Gn 1.28). O relacionamento sexual foi uma dádiva divina 
concedida ao primeiro casal, bem como às gerações futuras: “deixará o varão o seu pai e a sua mãe e 
apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne” (Gn 2.24).  
 
Sempre fez parte da criação original de Deus a união sexual entre o homem e a sua mulher, formando 
assim, ambos uma só carne. O livro poético de Cantares exalta a sexualidade e o amor entre o marido e a 
sua esposa (Ct 4.10-12). Portanto, não é correto “demonizar” o desejo e a satisfação sexual. Assim como 
o sexo, a sexualidade também não é má e nem pecaminosa. 
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O pecado está na depravação sexual que contraria os princípios estabelecidos nas Escrituras Sagradas. 
 

Permissão bíblica para desfrutar da sexualidade 
 
A Bíblia é bem clara quanto ao padrão de pessoas que podem desfrutar da sexualidade, ou seja, da 
prática de sexo. Segue uma lista com os principais pontos sobre este assunto: 
 
1 - Estar devidamente casado. 
 
Foi assim o nascimento de Jesus Cristo: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas, 
antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e 
não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. 
Mateus 1.18-19 (NVI)  
 
Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de 
desejo. 
1 Coríntios 7.9 (NVI) 
 
Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, que ela está 
passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso não peca. Casem-se. 
1 Coríntios 7.36 (NVI) 
 
O casamento deve ser honrado por todos; o leito conjugal, conservado puro; pois Deus julgará os imorais 
e os adúlteros.  
Hebreus 13.4 (NVI)  
 
E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. 
Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. 
Gênesis 24.67 
 
A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido 
não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro. 
1 Coríntios 7.4-5a (NVI)  
 
 
2 - Deve ser feito entre o marido e sua esposa, ou seja, heterogêneo e monogâmico. Não há 
permissão ou recomendação para a poligamia e/ou homossexualidade. 
 
Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne.  
Gênesis 2:24  
 
Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher; é repugnante.  
Levítico 18:22  
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Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus 
pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, 
tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do 
homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. 
 
Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a 
degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a 
coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. 
 
Por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações 
sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as 
relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer 
atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua 
perversão.  
Romanos 1:21-27 
 
Chamaram Ló e lhe disseram: "Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para 
nós aqui fora para que tenhamos relações com eles". Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes 
disse: "Não, meus amigos! Não façam essa perversidade!  
Gênesis 19:5-7 
 
Quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa. Esmurrando a porta, gritaram para 
o homem idoso, dono da casa: "Traga para fora o homem que entrou em sua casa para que tenhamos 
relações com ele!" O dono da casa saiu e lhes disse: "Não sejam tão perversos, meus amigos. Já que 
esse homem é meu hóspede, não cometam essa loucura.  
Juízes 19:22-23 
 
Vocês não sabem que os perversos não herdarão o Reino de Deus? Não se deixem enganar: nem 
imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem 
avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o Reino de Deus. Assim foram 
alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor 
Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus.  
1 Coríntios 6:9-11 (NVI) 
 
Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? 
Não erreis: nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, 
nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o 
reino de Deus. 
1 Coríntios 6:9-10 (ACF) 
 
A vontade de Deus é que vocês sejam santificados: abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba 
controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos 
desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus.  
1 Tessalonicenses 4:3-5 
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3 - Não pode ser feito com animais, pois isso caracteriza a zoofilia ou bestialidade. 
 
Não tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de 
um animal para ajuntar-se com ele; é depravação. 
Não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que vou 
expulsar da presença de vocês. 
Levítico 18:23-24 (NVI) 
 
Maldito quem tiver relações sexuais com algum animal. Todo o povo dirá: "Amém! 
Deuteronômio 27:21 (NVI) 
 
Todo aquele que se deitar com animal, certamente morrerá. 
Êxodo 22:19 
 
Quando também um homem se deitar com um animal, certamente morrerá; e matareis o animal. 
Também a mulher que se chegar a algum animal, para ajuntar-se com ele, aquela mulher matarás bem 
assim como o animal; certamente morrerão; o seu sangue será sobre eles. 
Levítico 20:15-16 
 
 
4 - Não pode ser feito com crianças, pois isso caracteriza pedofilia. 
 
Os pedófilos compartilham a característica de serem "sem afeição natural" (Romanos 1:31, 2 Timóteo 
3:1-5).  
 
A frase "sem afeição natural" é traduzida de uma palavra grega que significa "desumano, sem amor e 
insociável." Um sem afeição natural age de maneiras que são contra a norma social. Isso certamente 
descreve um pedófilo. 
 
Além disso, há um princípio encontrado nas palavras de Jesus sobre as crianças. Jesus usou uma criança 
para descrever a seus discípulos como é a fé necessária para entrar no reino dos céus. Ao mesmo tempo, 
Ele disse que o Pai se importa com todos os Seus "pequeninos" (Mateus 18:1-14). Nessa passagem, 
Jesus diz: "Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos; porque eu vos afirmo que os seus anjos 
nos céus vêem incessantemente a face de meu Pai celeste" (Mateus 18:10). A palavra desprezar em 
grego significa "causar um tropeço, colocar uma pedra de tropeço ou obstáculo no caminho, sobre a qual 
se pode tropeçar e cair, atrair ao pecado ou levar uma pessoa a começar a desconfiar e abandonar 
alguém a quem deve obedecer e em quem deve confiar. " 
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Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, 
paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. 
É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, 
as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. 
Colossenses 3:5-7 (NVI) 
 
Os casos mais comuns de condenação Bíblica contra a pedofilia se encontram no antigo testamento, 
quando Deus exorta claramente ao seu povo para que não faça culto a Moloque. Esse deus pagão era 
adorado através da violência sexual contra a criança e depois a incineração de seu corpo. 
 
Disse o Senhor a Moisés: 
"Diga aos israelitas: Qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel que entregar um dos seus filhos 
a Moloque, terá que ser executado. O povo da terra o apedrejará. 
Voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo; pois deu os seus filhos a Moloque, 
contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. 
Se o povo deliberadamente fechar os olhos quando alguém entregar um dos seus filhos a Moloque, e 
deixar de executá-lo, 
voltarei o meu rosto contra aquele homem e contra o seu clã e eliminarei do meio do seu povo tanto ele 
quanto todos os que o seguem, prostituindo-se com Moloque. 
Levítico 20:1-5 (NVI) 
 
A estátua de Moloch em Cartago tinha enormes mãos abertas onde se podiam colocar as crianças antes 
de tombarem para uma fogueira onde seriam "purificadas" e abençoadas por esse deus. Em II Reis 23:10, 
é feita uma referência a homens que faziam o seu filho, ou filha passar pelo fogo de Moloch. 
 
Também profanou Tofete, que ficava no vale de Ben-Hinom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo 
para queimar seu filho ou filha em sacrifício a Moloque. 
Acabou com os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol. Estavam na entrada do templo do 
Senhor perto da sala de um oficial chamado Natã-Meleque. Também queimou as carruagens consagradas 
ao sol. 
2 Reis 23:10-11 (NVI) 
 
Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao 
mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos.  
Lucas 17:2 
 
Lembrando que a ordem correta para o casamento é a virgindade: 
 
Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, que ela está 
passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso não peca. Casem-se. 
1 Coríntios 7.36 (NVI) 
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Alguns sinais nas crianças e adolescentes também ajudam a identificar um caso de pedofilia: 
 
Sinais emocionais 
 
– Vergonha; 
– Humilhação; 
– Repulsa, raiva e hostilidade; 
– Falta de poder. 
 
Sinais interpessoais 
 
– Medo da intimidade (abraços e carinhos); 
– Solidão e isolamento; 
– Erotização da proximidade e pseudomaturidade; 
– Desconfiança e baixa autoestima. 
 
Sinais comportamentais 
 
– Brincadeiras sexualizadas; 
– Regressos (urinar na cama e chupar o dedo); 
– Perigos (tentar fugir de casa e se envolver em lutas); 
– Autodestruição (machucar a si mesma e tentar suicídio). 
 
Sinais cognitivos (aprendizado e raciocínio) 
 
– Baixa concentração e atenção; 
– Negação; 
– Refúgio no imaginário; 
– Transtornos de memória. 
 
Sinais físicos 
 
– Hematomas e sangramentos; 
– Inflamação nas áreas oral, genital e retal; 
– Desconforto com o corpo; 
– Dores e doenças psicossomáticas. 
 
Sinais sexuais 
 
– Comportamentos inadequados e precoces; 
– Exibicionismo; 
– Promiscuidade e prostituição; 
– Gravidez na adolescência. 
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5 - Não deve ser algo forçado, pois isso caracteriza o estupro, ainda que seja entre o marido e sua 
esposa. 
 
A bíblia também tem uma condenação para este tipo de gente. Se a moça estivesse comprometida, noiva 
ou casada, e fosse estuprada, a pena era capital (pena de morte), mas apenas para o estuprador. Caso a 
moça estivesse solteira, a pena era a de indenizar à família com 50 peças de prata, mais a obrigação de 
casar-se com ela (recebê-la como mulher e não objeto) na condição de jamais poder divorciar-se dela.  
 
Se, contudo, um homem encontrar no campo uma jovem prometida em casamento e a forçar, somente o 
homem morrerá. 
Não façam nada, pois ela não cometeu pecado algum que mereça a morte. Este caso é semelhante ao 
daquele que ataca e mata o seu próximo, 
pois o homem encontrou a moça virgem no campo, e, ainda que a jovem prometida em casamento 
gritasse, ninguém poderia socorrê-la. 
Se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar, e eles forem 
descobertos, 
ele pagará ao pai da moça cinqüenta peças de prata. Terá que casar-se com a moça, pois a violentou. 
Jamais poderá divorciar-se dela. 
Deuteronômio 22:25-29 
 
Existe também uma história surpreendente e repugnante sobre um povo, chamado de vadio, que estava 
numa das cidades de Israel e que praticavam o estupro a noite. A história é bem comovente e ficou como 
um ato marcado na história do povo de Israel, numa época em que não existiam reis para reinar em Israel 
Juízes 19:1-30. 
 
O próprio Deus trata este ato como algo horrendo e praticado por um povo sem Deus que será condenado: 
 
Vejam, o dia do Senhor vem, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. 
Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém; a cidade será conquistada, as casas saqueadas e 
as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será 
tirado da cidade. 
Depois o Senhor sairá à guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. 
Zacarias 14:1-3 
 
 
6 - Não deve ser feito durante o período de menstruação da mulher. 
 
Quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da sua menstruação durará sete 
dias, e quem nela tocar ficará impuro até à tarde. 
Tudo sobre o que ela se deitar durante a sua menstruação ficará impuro, e tudo sobre o que ela se sentar 
ficará impuro. 
Todo aquele que tocar em sua cama lavará as suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até à 
tarde. 
Quem tocar em alguma coisa sobre a qual ela se sentar lavará as suas roupas e se banhará com água, e 
estará impuro até à tarde. 
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Quer seja a cama, quer seja qualquer coisa sobre a qual ela esteve sentada, quando alguém nisso tocar 
estará impuro até à tarde. 
Se um homem se deitar com ela e a menstruação dela nele tocar, estará impuro por sete dias; qualquer 
cama sobre a qual ele se deitar estará impura. 
Levítico 15:19-24 
 
Clinicamente falando, a recomendação seria que o ato não deve ser prolongado, porque os órgãos 
femininos, geralmente, ficam doloridos nessas ocasiões, e os tecidos podem ficar irritados. Também há 
oscilação do humor, havendo um rápido esfriamento. 
 
Existe uma recomendação médica que entre os dias 5 e 7 da menstruação não haja relação sexual, pois 
nesta fase de menstruação da mulher se houver alguma relação sexual, os espermatozóides irão carregar 
bactérias para as partes altas (útero, trompas e ovários). O tampão de ‘muco’ não estará ali para limpar os 
espermatozóides. 
 
Resumindo, clinicamente falando a probabilidade de dar algum problema é bem grande. Naturalmente 
falando, é nojento. Biblicamente falando, o próprio Deus baniu para preservar a saúde e o casal. 
Espiritualmente falando, já houve casos de pessoas possessas em que isso era a porta de entrada dele. 
 
 
7 - Entre quatro paredes, se há consentimento da forma como será feito, não há problemas se 
tomado os devidos cuidados. 
 
O corpo do marido é da esposa e vice-versa. Até mesmo para não haver sexo, a mulher eo homem 
precisam estar de acordo, quanto mais para a prática do ato. 
 
O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher 
para com o seu marido. 
A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido 
não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. 
Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem 
à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. 
Digo isso como concessão, e não como mandamento. 
1 Coríntios 7:3-6 (NVI) 
 
Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque 
ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado: Ninguém seja infiel à mulher da 
sua mocidade. 
Malaquias 2:15 (NVI) 
 
O homem deve sempre respeitar a sua esposa e o corpo dela, bem como as limitações da sua esposa. 
Talvez o que é bom pro marido, não seja bom para a esposa e vice-versa. 
 
Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua 
mulher, ama a si mesmo. 
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Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também 
Cristo faz com a igreja, 
pois somos membros do seu corpo. 
Efésios 5:28-30 (NVI) 
 
Com isso entendemos que o sexo oral ou anal deve levar em consideração a saúde, o respeito e a mútua 
satisfação, pois precisa ser bom para o casal e não apenas para uma das partes. 
 
 
8 - Sodomismo não constitui uma proibição da forma de sexo que será praticado, mas do 
comportamento com que os moradores de Sodoma e Gomorra praticavam. 
 
Alguns entendem e dizem que sodomismo ou sodomia é a prática do sexo anal entre heterosexuais 
casados, mas na realidade nunca foi e sua origem não fala sobre isso. 
 
A palavra sodomia tem origem na descrição bíblica da destruição de Sodoma e Gomorra. A Bíblia, no livro 
do Gênesis, narra que Deus enviou dois anjos para analisarem tais cidades, que seriam origem de 
diversos pecados. 
 
Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os 
avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se, rosto em terra, 
e disse: "Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, 
passar a noite e, pela manhã, seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça", responderam. 
Mas ele insistiu tanto com eles que, finalmente, o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou 
preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. 
Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais 
jovens aos mais velhos, cercaram a casa. 
Chamaram Ló e lhe disseram: "Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para 
nós aqui fora para que tenhamos relações com eles". 
Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si 
e lhes disse: "Não, meus amigos! Não façam essa perversidade! 
Olhem, tenho duas filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem 
entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto". 
"Saia da frente! ", gritaram. E disseram: "Este homem chegou aqui como estrangeiro, e agora quer ser o 
juiz! Faremos a você pior do que a eles". Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar 
a porta. 
Nisso, os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. 
Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de 
maneira que não conseguiam encontrar a porta. 
Gênesis 19:1-11 (NVI) 
 
A interpretação mais difundida do texto acima por parte de entidades religiosas é de que o pecado de 
Sodoma seria o sexo entre homens, e que com o tempo sodomia se tornou sinônimo de 
homossexualidade. 
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Porém, existem outras possíveis interpretações sobre o texto. Segundo o autor José Bortolini, o pecado de 
Sodoma não é a homossexualidade e sim a falta de hospitalidade, uma vez que os anjos são convidados 
da casa de Ló e os homens de Sodoma querem praticar maldades com eles. 
 
Outra interpretação é a que "sodomia" seria uma referência a um "estupro coletivo". O texto bíblico não 
fala da "relação consensual entre duas pessoas" e sim de uma tentativa de realizar uma relação grupal 
(todos os homens da cidade) e à força. 
 
A Palavra Sodomia não se encontra na Bíblia em Hebraico, a palavra encontrada é Sodomita, a qual 
lançada para o grego se escreve Arsenokoitesum, que significa:  
"que se deita com um macho como com uma fêmea, sodomita, homossexual."  
 
Algumas das passagens em que esta palavra é usada são 1 Coríntios 6:9 e 1 Timóteo 1:10. 
 
Um judeu chamado "Metushelach Ben Levy", escreveu sobre este assunto: 
 
"Apesar do sexo anal heterossexual ser condenável pela tradição cultural judaico-cristã, e constar em 
códigos morais a sua reprovação, não existe base escriturística que apóie explicitamente tal reprovação. 
Vemos que neste texto de Romanos 1, o uso natural deixado pelas mulheres está igualado pela expressão 
semelhantemente e pela expressão também atribuído aos homens, e o que os homens fizeram foi se 
envolverem com outros homens, sendo assim pela igualdade de considerações é mais fácil atribuir a este 
texto uma condenação ao lesbianismo do que outra coisa. 
Outra implicação poderia ser que o sexo fora do casamento seria algo contrário à natureza. 
Sendo assim nem neste texto se enquadra o termo sodomia. Shalom." 
 
 
9 - O ato sexual precisa ser prazeroso. 
 
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 (NVI) 
 
Quão formosa, e quão aprazível és, ó amor em delícias! 
A tua estatura é semelhante à palmeira; e os teus seios são semelhantes aos cachos de uvas. 
Cânticos 7:6,7 
 
Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem 
à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. 
1 Coríntios 7:5 (NVI) 
 
Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você 
debaixo do sol; todos os seus dias sem sentido! Pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo 
trabalho debaixo do sol. 
Eclesiastes 9:9 (NVI) 
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10 - O conceito bíblico de prostituição inclui toda a imoralidade sexual. 
 
Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o 
adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. 
Se um homem se deitar com a mulher do seu pai, desonrou seu pai. Tanto o homem quanto a mulher 
terão que ser executados, pois merecem a morte. 
Se um homem se deitar com a sua nora, ambos terão que ser executados. O que fizeram é depravação; 
merecem a morte. 
Se um homem se deitar com outro homem como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um 
ato repugnante. Terão que ser executados, pois merecem a morte. 
Se um homem tomar uma mulher e a mãe dela, comete perversidade. Tanto ele quanto elas serão 
queimados com fogo, para que não haja perversidade entre vocês. 
Se um homem tiver relações sexuais com um animal, terá que ser executado, e vocês matarão também o 
animal. 
Se uma mulher se aproximar de algum animal para ajuntar-se com ele, vocês matarão a mulher e o 
animal. Ambos terão que ser executados, pois merecem a morte. 
Se um homem tomar por mulher sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, e se envolver sexualmente com 
ela, pratica um ato vergonhoso. Serão eliminados à vista de todo o povo. Desonrou sua irmã e sofrerá as 
conseqüências da sua iniqüidade. 
Se um homem se deitar com uma mulher durante a menstruação e com ela se envolver sexualmente, 
ambos serão eliminados do meio do seu povo, pois expuseram o sangramento dela. 
Não se envolva sexualmente com a irmã de sua mãe, nem com a irmã de seu pai; pois quem se envolver 
sexualmente com uma parenta próxima sofrerá as conseqüências da sua iniqüidade. 
Se um homem se deitar com a mulher do seu tio, desonrou seu tio. Eles sofrerão as conseqüências do seu 
pecado; morrerão sem filhos. 
Se um homem tomar por mulher a mulher do seu irmão, comete impureza; desonrou seu irmão. Ficarão 
sem filhos. 
Obedeçam a todos os meus decretos e leis e pratiquem-nos, para que a terra para onde os estou levando 
para habitarem não os vomite. 
Levítico 20:10-22 
 
 
11 - Não pratique o incesto, que é o sexo entre parentes e familiares. 
 
A Bíblia condena fortemente a relação sexual entre pais e filhos, parentes e familiares. 
 
Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, 
a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. 
E vocês estão orgulhosos! Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele 
que fez isso? 
Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez 
isso, como se estivesse presente. 
Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, 
estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, 



 

 

IGREJA PENTECOSTAL DO DEUS VIVO 

RUA: DR. PIO BORGES, 936 – COVANCA – SÃO GONÇALO – RJ 

CNPJ: 12591617/0001-08 

 

entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído, e seu espírito seja salvo no dia do 
Senhor. 
1 Coríntios 5:1-5 (NVI) 
 
Ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o 
Senhor. 
Não desonre o seu pai, envolvendo-se sexualmente com a sua mãe. Ela é sua mãe; não se envolva 
sexualmente com ela. 
Não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai; isso desonraria seu pai. 
Não se envolva sexualmente com a sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe, tenha ela nascido na mesma 
casa ou em outro lugar. 
Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha; isso desonraria você. 
Não se envolva sexualmente com a filha da mulher do seu pai, gerada por seu pai; ela é sua irmã. 
Não se envolva sexualmente com a irmã do seu pai; ela é parenta próxima do seu pai. 
Não se envolva sexualmente com a irmã da sua mãe; ela é parenta próxima da sua mãe. 
Não desonre o irmão do seu pai aproximando-se da sua mulher para com ela se envolver sexualmente; ela 
é sua tia. 
Não se envolva sexualmente com a sua nora. Ela é mulher do seu filho; não se envolva sexualmente com 
ela. 
Não se envolva sexualmente com a mulher do seu irmão; isso desonraria seu irmão. 
Não se envolva sexualmente com uma mulher e sua filha. Não se envolva sexualmente com a filha do seu 
filho ou com a filha da sua filha; são parentes próximos. É perversidade. 
Não tome por mulher a irmã da sua mulher, tornando-a rival, envolvendo-se sexualmente com ela, estando 
a sua mulher ainda viva. 
Levítico 18:6-18 (NVI) 
 
Talvez alguns até se perguntem o porque de Deus permitir que isso tenha acontecido em alguns períodos 
em Gênesis, como o caso de Ló e nada tenha acontecido. 
 
Primeiro, precisamos entender que este problema só existe por causa do pecado. Segundo, que Deus não 
permitiu tal coisa, mas tolerou até o tempo determinado, assim como Deus tolerou muitos outros pecados 
até a vinda de Cristo para a restauração de todas as coisas. Terceiro, que a Lei revela implicitamente o 
caráter e a vontade de Deus para o seu povo, e foi na Lei que Deus aboliu todas estas coisas. 
 
Nem mesmo as filhas de Ló e a descendência ficou impune. Deus rejeitou tanto os Amonitas e Moabitas: 
 
Nenhum amonita nem moabita entrará na congregação do Senhor; nem ainda a sua décima geração 
entrará na congregação do Senhor eternamente. 
Deuteronômio 23:3 
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12 - Formas de sexo solitário (masturbação). 
 
Tanto a masturbação como o sexo solitário com objetos são proibidos, pois a mente só em desejar uma 
pessoa já se constituiu o pecado. O sexo foi obrigatoriamente criado para o casal se deleitar com esta obra 
de Deus, ou seja, ele foi feito para duas pessoas, fora disso será egoísmo e isolamento. 
 
Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu 
coração. 
Mateus 5:28 
 
O amor bíblico não pode ser fingido: 
 
O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. 
Romanos 12:9 
 
Este tipo de pecado, mancha o próprio corpo da pessoa que o pratica: 
 
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 
 
A oração, um banho frio, o deslocamento para um local público são formas de sair do problema. Elimine 
hábitos que precedem estes atos como ficar sozinho, usar algum equipamento eletrônico enquanto 
ninguém está olhando ou assistir a algo que pode acabar te induzindo ao ato em si. 
 
Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina o meu coração para 
os teus estatutos, e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis; faze-me viver nos 
caminhos que traçaste.  
Salmos 119:35-37 
 
A lascívia (sensualidade) é uma das obras da carne, que faz com que não herdemos o reino de Deus. O 
homem ou a mulher associado associado à sensualidade também acaba prejudicando outros e se 
prejudicando. O simples fato do homem ou da mulher usar uma roupa sensual fazendo o outro pecar, já é 
um problema. 
 
Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: adultério, fornicação, impureza, lascívia, 
Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, 
Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, 
como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. 
Gálatas 5:19-21 
 
Por isso digo: Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne.  
Gálatas 5:16 
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Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos 
da carne.  
Romanos 13:14 
 
Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos 
carnais que guerreiam contra a alma.  
1 Pedro 2:11 
 
De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. 
Assim que não nos julguemos mais uns aos outros; antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou 
escândalo ao irmão. 
Romanos 14:12-13 
 
E disse aos discípulos: É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem! 
Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona, e fosse lançado ao mar, do que fazer 
tropeçar um destes pequenos. 
Lucas 17:1-2 
 
  
 


