
MASTURBAÇÃO 
 

Pergunta: "Masturbação – de acordo com a Bíblia, é pecado?" 
 
Resposta:A Bíblia nunca menciona especificamente a masturbação ou afirma se a 
masturbação é ou não pecado. Entretanto, não há dúvidas de que na grande maioria das 
situações as ações que levam à masturbação são pecaminosas. A masturbação é, quase 
sempre, o resultado final de pensamentos sensuais, estimulação erótica e/ou imagens 
pornográficas. São com estes problemas que devemos lidar. Se abandonarmos e 
vencermos os pecados de luxúria e pornografia, o problema da masturbação vai se tornar 
algo de mínima importância. 
 
A Bíblia nos alerta para que evitemos até a aparência de imoralidade sexual (Efésios 5:3). 
Não vejo como a masturbação possa passar neste teste específico. Às vezes, um bom teste 
para saber se algo é ou não pecado consiste em verificar se você ficaria orgulhoso de 
contar aos outros o que acabou de fazer. Se for algo do qual ficaria sem graça ou 
envergonhado se os outros descobrissem, muito provavelmente é pecado. Um outro bom 
teste é determinar se podemos, honestamente e de consciência limpa, pedir que Deus 
abençoe e use esta atividade em particular para Seus bons propósitos. Não creio que a 
masturbação esteja na categoria das coisas que possamos ter “orgulho” ou genuinamente 
agradecer a Deus. 
 
A Bíblia nos ensina: “Portanto, quer comais quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, 
fazei tudo para glória de Deus” (I Coríntios 10:31). Se há lugar para dúvida quanto a algo 
agradar ou não a Deus, então é melhor abandonar tal prática. Definitivamente, em relação à 
masturbação, há lugar para a dúvida. “Mas aquele que tem dúvidas, se come está 
condenado, porque não come por fé; e tudo o que não é de fé é pecado” (Romanos 14:23). 
Não vejo como, de acordo com a Bíblia, a masturbação possa ser considerada como algo 
que glorifique a Deus. Indo mais além, devemos nos lembrar de que nossos corpos, assim 
como nossas almas, foram redimidos e pertencem a Deus. “Ou não sabeis que o vosso 
corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois 
de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço; glorificai, pois, a Deus no vosso 
corpo, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus” (I Coríntios 6: 19-20). Esta grande 
verdade deve pesar em relação ao que fazemos e até onde chegamos no que diz respeito a 
nosso corpo. Então, à luz destes princípios, definitivamente, devo dizer que a masturbação, 
de acordo com a Bíblia, é pecado. Não creio que a masturbação agrade a Deus, que evite a 
aparência de imoralidade ou passe no teste de Deus sendo proprietário de nossos corpos. 
 
Leia mais: 
http://www.gotquestions.org/Portugues/masturbacao-pecado.html 
 
Mesmo assim, a Bíblia fornece orientações que lhe permitirão decidir se a 
masturbação é pecado ou não. Reflita sobre as seguintes observações: 
 
 

http://www.gotquestions.org/Portugues/masturbacao-pecado.html#ixzz2T2XnOmdS


1. Vejamos à definição de lascívia e luxúria: "Gratificação dos sentidos u indulgência para 
com o apetite; dedicado aos ou preocupado com os sentidos" e "desejo sexual intenso". A 
masturbação encaixa-se definitivamente nestas definições (veja Gl 5:19). Pode-se praticar a 
masturbação sem lascívia ou luxúria? 
 
2. O teste seguinte é o de sua vida mental. Jesus disse: " Eu, porém, vos digo que todo 
aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com 
ela" (Mt 5:27,28). Quando uma pessoa pratica masturbação, o que se passa em sua 
cabeça? As cachoeiras de Paulo Afonso? Pode alguém se masturbar sem imaginar um ato 
sexual ou ao menos cenas sensuais? O que é que você acha? Se você pratica a 
masturbação, pode sua mente permanecer pura? 
 
3. Em seguida, reflita sobre a santidade e a intenção da relação sexual no casamento. Sem 
sombra de dúvida, a masturbação é uma tentativa de experimentar as mesmas sensações 
que são atribuídas ao casamento. É um substituto do ato verdadeiro - uma farsa, uma 
falsificação, um dolo. 
 
4. A masturbação é também totalmente egocêntrica. Uma das características do 
egocentrismo é a auto-indulgência. Paulo descreve o modo de vida de quem é controlado 
por Satanás, dizendo: "Todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, 
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos" (Ef 2:3). 
 
5. Finalmente, a masturbação pode nos levar à escravidão. Quando uma pessoa é 
dominada por uma indulgência carnal, ela peca. "Não reine, portanto, o pecado em vosso 
corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências" (Rm 6:12). Paulo também diz: 
"Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convém. Todas as coisas me são 
lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas" (I Co 6:12). Você é escravo da 
masturbação? 
 
Reflita sobre os cinco enunciados acima, para determinar se, para você, a masturbação é 
pecado. 
 
Liberte-se! 
 
O impulso sexual é uma parte normal, dada por Deus, de qualquer homem ou mulher 
saudável. Envergonhar-se disto é duvidar da bondade de Deus para conosco. Abusar dele é 
contrariar a graça que Deus tenciona para nós. Ele nos criou com muitos impulsos e 
desejos, que podemos desenvolver ou usar de maneira errada. Como um deles, o impulso 
sexual ativa ou destrói os relacionamentos, de acordo com seu controle e aplicação. 
 
A masturbação é um problema comum. Não devemos ter medo de conversar sobre ela nem 
de ajudar as pessoas a superá-la. Homens e mulheres acham que é um hábito igualmente 
opressivo, e buscam ajuda para a superação do problema. Compaixão, e não condenação, 
deve ser nossa resposta. 
 
Minha conclusão é que a masturbação não deve fazer parte da vida do crente. I Coríntios 



6:18-20, Gálatas 5:19 e I Tessalonicenses 4:3-7 são passagens que falam sobre a questão 
do uso de nossos corpos devidamente no sexo. Embora não possamos assentar todos os 
argumentos que dizem que a masturbação é pecado, não podemos negar que ela é 
resultado da lascívia e da paixão. 
 
Bíblia: 
 
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são 
lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 
Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos; Deus, porém, 
aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o 
Senhor, e o Senhor para o corpo. 
Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. 
Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros 
de Cristo, e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. 
Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque serão, 
disse, dois numa só carne. 
Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. 
Fugi da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo; mas o que se 
prostitui peca contra o seu próprio corpo. 
Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, 
proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 
Porque fostes comprados por bom preço; glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, e no vosso 
espírito, os quais pertencem a Deus.  
1 Coríntios 6:12-20 


