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Meus queridos amigos, bom dia! Uma magnífica terça-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. A primeira disponibilizei ontem (Parte 1) e, hoje, 
seguimos com a segunda e última parte: 

 

VÍCIOS FATAIS – Parte 2  
  
Uma vez que você entrega a sua vida ao controle de um vício, o 

que acontece 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 machucar e matar alguém. 
Você está desgovernado. A maioria dos viciados têm um momento da verdade, 
em que parecem ter algum vislumbre de controle. É o homossexual que 
acorda numa manhã pensando que pode ter AIDS. É o alcoólatra que é 
demitido do emprego. É o adúltero que teme que sua esposa descubra o seu 
relacionamento. Pode ser o molestador de crianças, com medo de que alguém 
possa tê-lo visto. Eles, por um breve momento, têm a ideia que estão de fato 
se dirigindo para o abismo, e assim, dizem para si mesmos, “eu vou mudar”. 
Recuperam o controle do volante apenas por um pouco, e passam algumas 
semanas, talvez até meses sem praticar o vício. Experimentaram a ilusão do 
controle por esforço próprio. Foi tudo o que eles experimentaram. Depois que 
as coisas começam a melhorar, as contas voltam a ser pagas, através de um 
novo emprego; descobriu que a sua esposa não descobriu nada sobre o 
adultério; ele vai assumir um risco bem maior da próxima vez, à medida que 
busca, uma vez mais, aquela satisfação proveniente do seu vício.  

  

https://reflexoesesyes.files.wordpress.com/2017/03/10-04-2017-vicios-fatais-parte-1.pdf
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGo-a094jTAhWIjJAKHUqHBMMQjRwIBw&url=http://www.atendanarocha.com/2012/05/vicio-em-pornografia-afeta-cristaos.html&bvm=bv.151325232,d.Y2I&psig=AFQjCNHn7Gp44z2TFufgNlRQqGLDtKxyFQ&ust=1491331088105180
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Deixe-me fazer uma pergunta: por que o viciado simplesmente 
não sai do vício e diz basta, é suficiente? Por que não se afasta 
definitivamente? A razão é porque há correntes que o prendem, e a quem ele 
deve uma fidelidade tremenda. E você, que conhece viciados, sabe, um 
viciado vai roubar, mentir, enganar, manipular e fazer você se sentir culpado 
pelo problema dele. Eles usam cada dispositivo conhecido para saborear seu 
vício, para proteger, guardar e mantê-lo junto a si mesmo, e não desistirá 
dele facilmente. Mas, por quê? Porque um viciado não quer encarar as cadeias 
que o prendem. Quais são essas cadeias? Deixe-me alistar cinco delas 
rapidamente:   

  
A primeira é a culpa e a vergonha. O viciado viola seus próprios 

padrões, tendo sido criado em um lar cristão, ou não. Ao violar os padrões ele 
tem consciência que está violando, também, os padrões de Deus. Ele também 
sabe que a sua consciência está sendo acionada. Ele se sente culpado, sujo, 
vil. O viciado sente tudo isso. Por isso que mente tão facilmente. A vida do 
viciado é uma mentira. Para ele, falar uma mentira é uma coisa normal. O 
viciado, antecipadamente, formula várias conversações em sua mente. Ele já 
vem armado com um bloco de mentiras, e se alguém começa a questioná-lo, 
ele já tem a resposta pronta, de modo a que pareça uma verdade. Ele é 
compelido pela culpa e a vergonha.  

  
Em segundo lugar, o viciado é compelido pela euforia, pelo 

experimentar, pelo influxo do prazer que toma conta do seu corpo inteiro 
quando pratica o vício. É um prazer sem o qual ele não pode passar. O 
espreitador que olha através das janelas, talvez observe a janela de uma 
vizinha por três horas seguidas, já cativado pela euforia, procurando obter 20 
segundos de uma nudez parcial. O adúltero, também. Para ele uma chamada 
telefônica com uma voz feminina, é equivalente a uma dose de heroína para o 
viciado. E o que poderíamos dizer dos jogadores compulsivos, que têm prazer 
em fazer apostas? E os alcoólatras, que encontram a sua satisfação numa 
garrafa? É por isso que eles entram em pânico quando alguma coisa interfere 
entre eles e esse frasco precioso. Eles não querem Deus, não querem a 
família, não querem nada que os separe daquilo que os ajuda a atravessar 
mais um dia. É essa euforia que os ajuda a sobreviver, sentimento que o 
viciado acredita que não pode passar sem ele. Sim, eles são compelidos pela 
euforia e pelo medo da rejeição.   

  
Coloque-se por algum momento no lugar de um viciado. O que é 

que um viciado precisa desesperadamente? Precisa se sentir humano, e 
ninguém pode se sentir inteiramente humano se não há um outro ser humano 
que saiba de tudo o que você faz e, mesmo assim, o ame. Essa é a natureza 
da pessoalidade. Ter pessoas, seres humanos que o conheçam 
completamente, e ainda assim o amem. Mas, observe que um viciado não 
pode ter isso. Ele teme que se expuser sua vida a alguém, vai ser considerado 
um maníaco pervertido, ele não pode suportar o fato de expor-se as pessoas, 
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em termos do seu próprio estilo de vida e seus desejos. É exatamente desse 
tipo de abertura que ele necessita para sair dessa prisão.  

 
Você já pensou porque o AA (Alcóolicos Anônimos) é tão bem-

sucedido no que faz? Eles têm um grupo de pessoas viciadas na bebida, e 
todas estão numa mesma sala, compartilham das mesmas dificuldades e 
qualquer um novo que chegue, sente-se à vontade para expor o seu trauma, 
pois sabe que será aceito naquele grupo. É por isso que existe o AA, os 
Jogadores Anônimos e também grupos para os que têm vícios sexuais. Tudo 
isso para criar uma atmosfera onde possa haver alguma honestidade e, ainda, 
alguma aceitação.   

  
Eis uma crítica legítima a igreja, onde todos andam “de vitória 

em vitória”, o tempo todo, e ninguém tem problema algum. Quem, nesse 
mundo, teria coragem de compartilhar o seu vício em um ambiente assim? 
Você já pensou nisto?  

  
O viciado é escravizado pelo medo da rejeição, escravizado pela 

solidão. É possível que ele até esteja cercado de pessoas, por todos os lados, 
mas esteja morrendo por dentro, porque o viciado tem um sentimento 
genuíno de que ninguém, de fato, entende o seu ponto de vista, e o que está 
acontecendo no âmago do seu ser.   

  
E agora, a maior de todas as cadeias: escravizado pelo senso de 

inferioridade. Se você viveu numa casa onde sofreu abuso, foi chamado por 
palavrões, espancado e ferido pela raiva irracional de seus pais; se foi 
abandonado, e ficou claro para você que era um fardo para o seu pai e sua 
mãe, se tudo aconteceu com você, como é difícil olhar para si mesmo e 
acreditar que possa haver algo de bom. Você se sente sujo, e atua em 
conformidade com a sujeira que acredita dentro de si. Você consegue agora 
entender porque é tão difícil para o viciado? Isso acontece porque tem que lhe 
dar com todas essas cadeias, descobre experiências dolorosas, incluindo, 
talvez, o ódio para com o seus pais, e algumas outras terríveis, como a 
solidão, o abandono, a insignificância, etc..... É um processo muito doloroso.  

  
Então, qual é a saída? Vamos ler 1ª Coríntios, Capítulo 6. Nós 

sempre pensamos que pecado é algo novo, pensamos que foi inventado por 
Hollywood. Eles não inventaram o pecado. A cidade de Corinto tinha mil 
prostitutas que se ofereciam gratuitamente, havia homossexualidade por todo 
o lugar, a igreja buscava sobreviver no meio de tudo isso. 1ª Coríntios, 
Capítulo 6, Versículo 9, diz:  “Não sabeis que os injustos não hão de herdar o 
reino de Deus?” Não se engane, e como nós temos decepções hoje, as pessoas 
cometem todo o tipo de pecado que foi alistado e tentam justificá-los diante 
de Deus, porque trocaram a verdade de Deus pela mentira. Mas Deus diz: 
“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 
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bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus.” 
(1ª Coríntios 6:10).  

  
Os estudiosos conjecturam, será que isso significa que esse tipo 

de gente jamais irá para o Céu? Obviamente, essas pessoas irão para o Céu, se 
aceitarem a Cristo, como Paul diz no verso 11. Uma coisa é absolutamente 
clara, quando Deus lista esses pecados Ele os leva a sério e diz para nós: por 
favor, não redefina esses pecados (não erreis). Não busque fazer com que eles 
pareçam aceitáveis por Deus. Não duvida, existem inúmeras pessoas que 
fazem esse tipo de coisa, aliás isso está se tornando cada vez mais comum.  

  
Sigamos ao versículo 11: “E é o que alguns têm sido; mas haveis 

sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em 
nome do Senhor Jesus, e pelo Espírito do nosso Deus.” (1ª Coríntios 6:11). Por 
que Paulo disse essas três palavras nessa ordem? Ele não deveria ter 
começado pela justificação, depois a santificação e então ser lavados? Mas, 
ele começou com “haveis sido lavados”. Ele começou existencialmente. Isso 
significa que ele começa com a experiência da pessoa e então prossegue. Ele 
diz: vocês se encaixam nessa categoria. Francamente, não consigo enxergar 
um vício que não tenha uma raiz nos pecados que foram alistados. E ele diz, 
“mas agora você foi lavado”. Está limpo! Ah, que maravilhosa notícia para um 
viciado. Toda a poluição, toda vergonha, é como pegar uma mangueira e 
limpar uma calha, deixando toda a sujeira e lixo sair, à medida em que a água 
limpa percorre a área que está sendo limpa. Você está lavado, a vergonha lhe 
foi tirada. Todas as vozes que o condenaram, calaram. O texto diz, repito, 
“você foi lavado”. Você foi santificado. Significa que foi separado, que você é 
especial para Deus. Você sabe que esse é o significado de santificação? 
Separado para Deus.   

  
Você é tão especial para Deus, que Ele o separou para si mesmo. 

Você é importante! Há um propósito no qual você poderá começar a viver, e 
você não tem que continuar passando por esse horrível ciclo do vício. Lembre-
se, um viciado bebe para esquecer os problemas que foram criados pela 
própria bebida. Ele aposta para recuperar o dinheiro que perdeu jogando. Ele 
se envolve em relacionamentos extraconjugais, devido ao fato de que o seu 
próprio relacionamento com a esposa se encontra estremecido por causa, 
exatamente, desses casos que vem mantendo fora do leito conjugal. E, de 
repente, Jesus diz: EU VOU LIBERTAR VOCÊ! VOCÊ SERÁ LIMPO E SEPARADO 
PARA DEUS! Um tratamento mais que especial. O apóstolo Paulo diz que você 
é justificado, você é declarado justo, preste atenção você que está lutando 
com algum tipo de vício ou pecado, quer você se considere um viciado ou não, 
receba essa boa notícia: QUANDO DEUS JUSTIFICA UM PECADOR, ELE DÁ A 
TODOS ELES A MESMA JUSTIÇA E ESTATURA!  

  
Eu quero que você guarde, na sua mente e coração, não importa 

o quanto fundo você chegou no seu vício, e quantas vezes você falhou 
tentando recuperar-se. Quando você vem a Cristo, você recebe a mesma 
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justificação que C. S. Lewis, Jonh Stott ou qualquer outro grande pregador 
recebeu, o elevando a categoria de filho de Deus e herdeiro do Reino Eterno. 
É essa a estatura que lhe é dada. Você sabe o que Paulo diz no restante do 
texto? Ele diz que a Trindade inteira está nos sustentando, nos ajudando. No 
versículo 15 ele diz: “Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de 
Cristo?”  (1ª Coríntios 6:15).  

Observe, por fim, o versículo 20: “Porque fostes comprados por 
alto preço; glorificai pois a Deus no vosso corpo.” (1ª Coríntios 6:20). Você é 
muito especial para Ele. Deus, o Pai, Jesus, o Filho, e o Espírito Santo, toda a 
trindade está envolvida na libertação das suas cadeias.   

  
O vício é, basicamente, uma batalha entre dois deuses. De um 

lado, você tem o deus da sensualidade, que é energizado pelo deus desse 
mundo, chamado Satanás. É ele o combustível daquele carro desgovernado. 
Do outro lado, você tem Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, sobre quem 
foi dito, antes que houvesse nascido, Ele salvará o seu povo dos seus pecados, 
é o que as Santas Escrituras afirmam. E Jesus diz: “conhecereis a verdade, e a 
verdade vos libertará.” (João 8:32). Mas, para conhecer a verdade, tem que 
haver uma exposição a verdade. É necessário o desejo voluntário de confessar 
os seus erros e entregá-los, e depois receber o presente gratuito da vida 
eterna, que Ele garanta a todo o que nEle crer.    

  
Você vem como um alcoólatra, você bem como um viciado em 

sexo, você vem como um homossexual, você vem como está, confiando em 
Deus que pode fazer o que você não pode. Você será LAVADO, SANTIFICADO, 
SEPARADO PARA DEUS! Pense no que isso significará, você terá o seu interior 
transformado, toda aquela sujeira será lavada, nada ficará.   

  
Você já observou o branco da neve? Conhece algo que possa ser 

mais branco do que ela? O salmista nos diz que a ação de Deus, em nossas 
vidas, tem uma ação alvejante, nos tornando mais alvos que a neve: 
“Purifica-me com hissopo, e ficarei limpo; lava-me, e ficarei mais alvo do 
que a neve”. (Salmos 51:7).  

  
Que o Senhor o purifique, lave profundamente o seu ser, o 

tornando mais branco que a neve nesse novo dia! 
 


