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O

uça, amigo! Eu quero lhe fazer uma pergunta
muito séria: “Jesus olharia a pornografia?”
Imagine Jesus entrando a pé em alguma das
cidades do nosso país. Ele vem vestindo um manto
branco como era o costume na antigüidade. Seus
pés estão calçados com sandálias.
Os veículos passam junto a ele em grande
velocidade. Volkswagen. Fiat. Toyota. Ninguém
presta atenção no personagem que caminha pelo
acostamento da estrada, mas todos fixam os seus
olhos num grande anúncio que está colocado
justamente no acostamento da estrada. Muitos
ficam como que hipnotizados ao observar a foto
da mulher semi-nua. Eles a observam, e a grande
maioria cobiça essa mulher.
Mas, o que faz Jesus? Por acaso pensa que ele
ficou extasiado, contemplando a pobre mulher que
se prestou para ser objeto de cobiça e de pecado?
NÃO!
Por quê? Porque foi ele mesmo que deixou leis
boas e justas para toda a humanidade. O próprio
Jesus deu exemplo por meio de sua vida que se
pode viver sob estas leis e assim agradar a Deus.
Ele sabe que infringir estas leis leva a pessoa direto
para o inferno.
Vejamos três boas leis que Jesus nos deixou e
que nós não devemos infringir:

1. A lei do matrimônio

Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e
se unirá a sua mulher; e serão dois numa carne
(Efésios 5:31).

A Bíblia manda que a união física e íntima seja
apenas entre um homem e uma mulher que estejam
unidos no matrimônio. Deus diz que esta união física é
PECADO quando ocorre sem estar casados ou quando
ocorre fora do matrimônio. Deus fez isto para proteger
o mais íntimo e belo do casal e para que as crianças
sejam criadas na segurança de um lar com pai e com
mãe. Isto quer dizer que ele o mantém dentro da
estrutura do compromisso matrimonial. Tudo o que
está fora desta estrutura é proibido, é roubo.
Seria correto se um jovem que estivesse
caminhando pela rua agarrasse a bolsa de uma
mulher que estivesse passando e a levasse embora?
Logicamente que não! Isso é roubar!
Por acaso seria correto que este mesmo jovem
passando pela rua acariciasse o corpo desta mulher?
Não! Isto seria tomar dela o que não pertence a ele.
Isso é roubar!
Olhar a pornografia também é roubar. Porque
aquele que faz isto contempla e deseja o que não
lhe pertence. Não importa se a moça se presta
voluntariamente para que o seu corpo seja exibido
dessa maneira tão suja! De qualquer forma, esta
moça não pertence àquele que a olha.

Se você olha a pornografia, esta cena entrará na
sua mente e você terá a capacidade de reproduzi-la
muitas vezes para saboreá-la, quantas vezes desejar
ou quantas vezes o diabo o fizer lembrar para
destruí-lo. Mas, o certo é que aquilo que você vê
ou experimenta desta maneira não lhe pertence. Se
você olha a pornografia, então é um ladrão. E por
final se torna cúmplice do diabo por infringir a lei
do matrimônio que foi dada por Deus.
E aqueles que infringem esta lei irão para o
inferno!

2. A lei do amor

O amor não faz mal ao próximo. De sorte que o
cumprimento da lei é o amor (Romanos 13:10).

A pornografia não somente destruirá você
quando a olhar; também destruirá as mulheres que
se prestam para exibir-se. Você procura o bem da
mulher? Então, não poderá apoiar a destruição da
mulher, olhando a pornografia.
Por que Jesus jamais olharia a pornografia?
Porque ele tem o amor verdadeiro e sabe bem o que
é amar. Você tem este amor? Sabe o que é amar?

3. A lei da santificação

Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação; que vos abstenhais da prostituição
(1 Tessalonicenses 4:3).

Aqui onde diz “prostituição” em português, diz
“pornea” no grego original. Pornea quer dizer
“qualquer forma de imoralidade sexual”. Existem
muitas maneiras diferentes de cometer pornea
(pecar sexualmente). Muitas pessoas aceitam esta
verdade. Mas poucos querem reconhecer o que é o
pecado da pornea mental. No entanto, a Bíblia nos
mostra este assunto de uma forma muito clara:
Qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com
ela (Mateus 5:28).

Aqueles que infringem a lei da santificação irão
para o inferno.
***
Você que pode ter olhado a pornografia ou que
ainda faz isto, o que diz de você mesmo? Por acaso
não se apercebe que está agindo fora do santo
plano de Deus para a humanidade e que agora a
pornografia chegou a ser a sua concubina? Com esta
concubina você comete todo tipo de pecado mental
e físico. O seu próprio membro viril transformou-se
num monstro que o domina.
Alguns de vocês têm se degradado até o nível de
feras do campo e se masturbam diante da tela do seu

computador ou televisão ou diante de algumas folhas
de papel com fotos eróticas. Vivem uma vida de
verme. Escondem-se em alguma parte ou se reúnem
com outros que são igualmente incivilizados. Neste
momento fica excluída a sua própria dignidade,
inclusive sua virilidade, de acordo com o plano de
Deus. O mais triste do caso é que nem o próprio
Deus pode chegar próximo de você, já que ele é
santo e você é um terrível sem vergonha e sujo
pecador.
A pornea que você comete não o torna feliz. Já
viu alguma vez um fornicador feliz e contente? Por
acaso tem visto alguém que gosta da pornografia
que tenha a paz e a serenidade com a qual Deus
deseja que vivamos? Você sabe que não!
Para ser feliz, a pessoa precisa viver de acordo
com o plano de Deus. Isto quer dizer que Deus
é o primeiro em sua vida. Tal pessoa procura
a santificação… e encontra a satisfação! Esta
pessoa aceita o matrimônio como o plano de Deus
e procura o bem da sua esposa com atos de amor
e domínio próprio, não com atos de egoísmo cruel.
Em lugar de exigir, compartilha. Esta pessoa, sim, é
feliz e tem paz.
Bem-aventurados [afortunados, felizes, contentes, benditos] os limpos de coração, porque eles
verão a Deus (Mateus 5:8).

Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito
sem mácula; porém, aos que se dão à prostituição,
e aos adúlteros, Deus os julgará (Hebreus 13:4).

Aqueles que praticam a fornicação (inclusive a
fornicação mental, ou seja a pornografia) irão para o
inferno. A Bíblia diz que quanto aos fornicadores,
a sua parte será no lago que arde com fogo e
enxofre (Apocalipse 21:8).

Mas isto não tem que ser assim! Deus também
diz a você:
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que
sejam apagados os vossos pecados, e venham
assim os tempos de refrigério pela presença do
Senhor (Atos 3:19).

Se você for um escravo da pornografia, então
este texto é para você. Esta mensagem está cheia
de esperança. Ainda que seja um pervertido, Deus
o ama. Ele odeia o seu pecado, mas ama você. Deus
quer perdoá-lo por meio do sacrifício de seu Filho
amado Jesus Cristo. O seu amor e misericórdia são
maiores do que o seu mal. Mas você tem que dar
alguns passos muito importantes:
1. Tem que arrepender-se de todo coração.
Tem que contemplar a santidade de Deus
na sua Palavra e permitir que o seu Espírito
Santo o quebrante completamente. Tem que
confessar o seu pecado a Deus, a sua família,
e aos seus amigos a quem tenha enganado

durante algum tempo. Quando Deus ver que
você deseja prestar contas a ele, então ele lhe
presenteará com o perdão que vem por meio do
sangue precioso de seu Filho Jesus Cristo.
2. Tem que abandonar por completo todo tipo
de pecado. Agora mesmo comece a limpeza.
Queime todas as suas revistas ou filmes
pornográficos. Retire do seu computador ou
das suas gavetas toda esta perversidade suja.
Destrua o seu televisor! Diga à sua família e a
seus amigos que você está limpando a sua vida
por amor a Deus e por causa da pureza que Deus
deseja que tenha na sua vida. Preencha a sua
vida com a Bíblia e com a oração diária. Encha
a sua mente com as coisas que são puras.
Se você fizer isto, Deus restaurará a sua pureza.
Ele restaurará a sua virilidade e honradez. E sobre
tudo, ele cancelará o lugar que tem reservado no
inferno!
Aleluia!
—Pablo Yoder
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