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Meus queridos amigos, bom dia! Uma portentosa segunda-feira 

para você e todos os seus. Vícios, qual a causa e como tratá-los? Quem vai 
responder para nós é o Dr. Erwin W. Lutzer, pastor, conferencista 
internacional e autor do livro "Deixando o passado para trás”, originalmente 
“Putting The Past Behind You”. Como é uma explanação bastante extensa, a 
dividi em duas partes. Vamos ao escrito? Então, segue a primeira parte:  

  

VÍCIOS FATAIS – Parte 1  
  
Nós estamos familiarizados com a palavra vício, sabemos que se 

refere a um comportamento compulsivo destrutivo. No passado ouvíamos 
muito sobre o alcoolismo, mas hoje há viciados em trabalho, sexo, jogo, 
comida, tudo isso faz parte da sociedade atual e ouvimos bastante a respeito. 
Será verdade que o número de viciados tem crescido? Eu penso que sim. A 
razão principal é a disponibilidade das drogas, pornografia e todas as outras 
coisas que acarretam o vício. Há uma segunda razão para esse aumento, é 
devido a falência da família. Porque não há sementeira mais poderosa para o 
vício do que uma família disfuncional.   

  
No seu livro sobre vícios sexuais, Patrick Kanes escreve: “A 

compulsividade sexual, assim como todos os outros vícios, geralmente tem 
origem nos relacionamentos de família. Quanto mais complicado for o 
histórico familiar, mais se procurará algum tipo de diversão, de realização 
através de um vício”. Há duas abordagens para o vício: no início dos anos 
sessenta, era elegante dizer que a pessoa não era, realmente, viciada. Ela 
tinha uma doença; chamavam de doença porque a ideia era, se chamarmos de 
doença isso facilitará ao viciado pedir ajuda, afinal não há vergonha alguma 
em se ter caxumba ou um outro problema de saúde; consequentemente, não 
haveria de se envergonhar de estar envolvido em um comportamento ligado a 
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pornografia, alcoolismo ou drogas; é possível compreender esse raciocínio. 
Mas, juntamente como facilitar para que as pessoas “saiam do armário”, por 
assim dizer, chamar vício de doença criou um outro problema. Fez a 
libertação ficar mais difícil. Primeiro porque as pessoas deixaram de ser 
responsáveis por seus pecados, você e eu não somos responsáveis por contrair 
uma enfermidade. Chamar esses vícios de doenças, começa efetivamente uma 
privação de muitas das promessas do Novo Testamento, que foram feitas por 
um Salvador muito poderoso, ou seja, o Senhor Jesus Cristo.  

  
Em lugar algum a Bíblia diz que vamos ser redimidos de nossas 

doenças, mas temos muitas promessas que podemos ser redimidos dos nossos 
pecados. Então, não estamos fazendo nenhum favor as pessoas quando 
trocamos o rótulo de vício por doença. Falando francamente, vício é apenas 
uma outra palavra para pecado. Eu concordo com Kate Miller quando diz que 
“o pecado é o apego universal a si mesmo, que desenvolve quando o indivíduo 
se coloca no centro do seu mundo pessoal, de tal maneira que conduz ao 
abuso do outro e de si mesmo”. Essa é, sobretudo, a causa principal do vício.   

  
O que vamos fazer agora é observar a maneira como as pessoas 

se deixam viciar. Quais são os passos que conduzem ao calabouço? Então 
vamos considerar algumas das correntes secretas que mantém essas pessoas 
no calabouço e, finalmente, lhe dar esperança. Existe uma saída. Quais são 
alguns passos que levam as pessoas a tipos de comportamento que viciam? 
Que levam as pessoas a pecados mais profundos? Vamos a Romanos, capítulo 
1. Eu sei que sempre que nos referimos a esse texto, pensamos na 
homossexualidade, porque é disso que o apóstolo Paulo está tratando. O que 
precisamos entender é que sua discussão sobre homossexualidade é, antes de 
mais nada, um protótipo de todos os outros vícios e pecados. De fato, isso fica 
muito claro, porque no versículo 28, ele cita vinte e dois outros tipos 
diferentes de pecado, não apenas a homossexualidade. Em segundo lugar, 
deve-se compreender que quando Paulo usa esse tipo de cenário, não está 
falando sobre cada homossexual em particular. Ele está falando como a raça 
humana, por si só, tem mergulhado num atoleiro de pecados. O versículo 21 
diz:  

 
“porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como 
Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos 
tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se 
obscureceram.”  
  
Eu quero que você observe três mudanças que aconteceram 

nesse processo. Versículo 23, “eles trocaram a glória de Deus incorruptível por 
uma imagem”. Você não pode viver sem um Deus. Ou seu Deus será o Deus 
verdadeiro, ou será o “deus” da luxúria, do desejo, da idolatria, ou ainda 
acabará sendo envolvido pelo movimento “Nova Era”, a ponto de dizer: “Eu 
sou deus”. Ninguém vive sem um Deus. Assim, eles trocaram o Seu Deus. 
Versículo 25, “eles trocaram a verdade de Deus por uma mentira”. Ninguém 
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que está envolvido em um vício, está disposto a encarar a verdade com 
facilidade. Você acredita em mentiras, porque diz mentiras as pessoas para 
cobrir seus pecados e assim começa a mentir para si mesmo.   

 
As pessoas sempre questionam o motivo porque as pessoas são 

compulsivas em seus comportamentos. Aqueles que são viciados, porque se 
apegam tanto a negação? A razão principal é porque trocaram a verdade de 
Deus por mentiras, e começaram a crer em suas próprias mentiras. E o 
Versículo 26 diz, “Por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas. 
Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, 
contrárias à natureza”. Cada viciado está tentando satisfazer suas 
“legítimas” necessidades, só que de maneira destrutiva e ilegítima.  

 
Por isso, no restante do texto, Paulo pode elencar todos os 

pecados resultantes desse comportamento. Duas observações bem rápidas: 
primeiro, o vício não é novo a raça humana, existe desde o início; em segundo 
lugar, devemos pensar nos vícios em termos de continuidade, há pessoas que 
estão mais viciadas do que outras, há pessoas que estão viciadas em coisas 
mais difíceis de se libertar. Os viciados não são algum tipo estranho de gente, 
que vem de um outro planeta. Vício nada mais é do que liberar a natureza 
humana para que siga os seus próprios desejos, e isso é tudo o que um vício é. 
É a natureza humana sem limitações. É a natureza humana tomando o 
caminho de menor resistência. Isso é o que é vício. É por essa razão que 
encontramos viciados em todos os lugares. Você trabalha com eles. Eles 
louvam conosco na igreja. E alguns até vivem conosco em nossas casas.   

  
Deixe-me ilustrar isso. Vamos supor que a sua vida é um carro. 

Você o está conduzindo e tem o controle dele. Às vezes ele desliza na lama, 
mas logo você recupera o controle e o mantém na estrada. O viciado é uma 
pessoa que entregou de tal forma o controle de sua vida a um vício, que agora 
o volante e a barra de direção estão desconectados. Estão quebrados. Assim, 
ele pode manter as mãos no volante, mas não há conexão do volante para o 
lugar para onde está indo.  

 
Você já ouviu falar de “Ted Bundy”? Seu nome é Theodore 

Robert Cowell, e ele confessou ter assassinado vinte e oito moças. Ele entrou 
na pornografia com a idade de 12 anos, e começou a ter tremendas 
experiências estimulantes. Conheceu um pouco da luxúria e depois de tudo, 
descobriu que precisava de algo mais para sentir mais euforia. Ele começou a 
visualizar como seria molestar uma criança, e aí ele tinha que descobrir se a 
imaginação seria tão boa quanto o próprio ato de molestar. Então, ele tinha 
que fazer aquilo. E descobriu que a fim de obter a mesma euforia erótica, ele 
passou a pensar o que sentiria ao estrangular uma criança. E aquele mesmo 
prazer que tinha na pornografia estava conseguindo no processo de 
estrangulamento. Seu volante estava desconectado do lugar para onde estava 
se dirigindo. Mas aí você diz: Pastor Lutzer, nem todos que entram na 
pornografia acabam como “Ted Bundy”. Isso é verdade. Ainda bem que não é 
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assim. Mas, eu quero lhe falar seriamente agora. Uma vez que você desistiu 
de controlar sua vida em favor de um vício, não cabe mais a você decidir onde 
sua vida vai aterrissar.   

  
Há pessoas que perdem o controle do seu carro, deslizam para a 

vala e sofrem quase nenhum dano, apenas alguns arranhões. Outras, perdem o 
controle, caem no penhasco e sofrem um dano irreparável, definitivo. Outras, 
saem da estrada, batem em outro carro a ceifam vidas inocentes. Aqui está 
uma questão chave: uma vez que você entrega o controle de sua vida a um 
vício, o que acontecerá não depende mais de você. Está agora nas mãos de 
forças totalmente fora do seu controle, e não será você que vai decidir se vai 
sofrer pequenos arranhões, dano permanente ou se vai matar alguém. Você 
está desgovernado.   

  
Amanhã, daremos continuidade com a segunda parte. 

 


