
  
 
 
 
 
 
 

CCAARRTTAA  AAOOSS  JJOOVVEENNSS::  SSEEXXOO  FFOORRAA  DDOO  
CCAASSAAMMEENNTTOO  ÉÉ  PPEECCAADDOO??  

"O que Deus quer de vocês é isto: que 
sejam livres da imoralidade. Que cada um 
saiba viver com a sua esposa de um modo 
que agrade a Deus, com todo o respeito e 
não com paixões sexuais baixas, como 
fazem os incrédulos, que não conhecem a 
Deus. Nesse assunto, que ninguém 
prejudique o seu irmão, nem desrespeite 
os seus direitos! Pois como nós já lhes 
dissemos e avisamos, o Senhor castigará 
duramente os que fazem essas coisas. 
Deus não chamou para vivermos na 
imoralidade, mas para sermos 
completamente dedicados a ele. Portanto, 
quem rejeita esse ensinamento não está 
rejeitando um ser humano, mas a Deus, 
que dá a vocês o seu Espírito Santo". 1Tss 
4:3-8 

Uma jovem me procurou e perguntou se sexo fora do casamento é 
pecado, mesmo que seja com seu namorado a quem tanto ama. Ela 
tinha dúvidas de sua situação diante de Deus. Depois de orar e refletir 
sobre o assunto achei por bem não responder apenas as dúvidas desta 
jovem, mas enviar algumas mensagens direcionadas aos jovens, pois a 
dúvida desta moça pode ser a dúvida de muitos outros jovens. Não 
tenho a pretensão de ser a dona da verdade, mas vamos pensar juntos 
sobre este assunto pautados na Palavra de Deus. O que a Bíblia nos diz 
sobre este assunto tão sério? 

Veja bem, o que rege a nossa vida não é o mundo, e sim a Palavra de 
Deus, não vivemos segundo conceitos humanos, mas segundo os 
conceitos e princípios de Deus. O livro de Eclesiastes diz o seguinte: "Em 
todo tempo sejam brancas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a 



sua cabeça". Ec 9.8 . Este texto diz que nós devemos ter dois requisitos 
básicos, as vestes brancas e o óleo. O primeiro deles se subdivide em 
três partes: novo nascimento, vida nova, e santidade, que nós devemos 
demonstrar através das nossas atitudes diárias. 

E o segundo é uma coisa que não nos pode faltar, a unção dO Espírito 
Santo, que em todo o tempo está conosco nos capacitando e ajudando, 
afinal este é o papel dEle: ajudador. Partindo deste princípio vamos 
analisar o assunto: sexo fora do casamento. Será que Deus aprova tal 
atitude? É bíblico que o cristão tenha relações sexuais fora do 
casamento? 

O sexo hoje virou uma indústria, cuja finalidade é formar e manter 
"viciados", para no fim, alguns lucrarem. 

Os apelos sexuais estão nos outdoors, na TV, na internet, nos livros, nas 
revistas, nas festas populares. Há apelo sexual nas propagandas de 
cigarro, carro, shampoo, perfume, colchão, telefone, etc. 

Tudo isto leva a deformação dos que alimentam-se dessa indústria e 
alimentam a essa indústria. Geralmente pessoas que se tornam 
escravas do sexo são os consumidores de filmes, fitas, revistas, livros, 
são os clientes do sexshop. Agora vamos refletir um pouco sobre o 
sentido do sexo no plano de Deus para nossa vida. Deus e a igreja 
olham para o sexo como algo importante. Deus criou o homem e a 
mulher, mas qual o sentido do sexo no plano de Deus? Por que sexo 
antes do casamento é pecado?  

A resposta é simples: Porque a Bíblia diz. No entanto, diferentemente de 
outros mandamentos, a proibição de fornicação (sexo antes do 
casamento) é difícil de ser simplesmente aceita. Não ouvimos por aí 
ninguém questionando porque devemos não matar, roubar, ou mesmo 
amar o próximo como a si mesmo. Quando se fala em se manter virgem 
até o casamento, até mesmo cristãos de verdade (muitos só se dizem 
cristãos) têm seus questionamentos. Não que ninguém duvide que seja 
errado, só não se sabe bem porquê. De fato, como obedecer algo que 
não entendemos é muito mais difícil, muitos caem em tentação pela 
ignorância de não compreenderem a maravilhosa vontade de Deus. 

Algum tempo atrás, quando nossos avós se casaram, por exemplo, essa 
dúvida nem seria trazida à baila. Tão claro como hoje as pessoas sabem 
que não deve matar ou roubar, se sabia que o sexo era para depois do 
casamento. Hoje em dia, fazer sexo fora do casamento é "normal" e ter 
uma vida sexual ativa é aclamado como sendo necessário para que a 



pessoa seja saudável e "de bem com a vida". No entanto, esse 
mandamento veio diretamente de Deus e, ainda que o mundo cada vez 
mais tente levar-nos a crer que guardar-se para o casamento é sem 
sentido e ultrapassado, tem em si a perfeição que tudo que vem de 
Deus possui. 

Muitas pessoas não sabem nem ao menos onde se encontra na Bíblia 
esse mandamento. Então vamos começar por aí. Dependendo da 
tradução as palavras mudam, mas você pode encontrar esse 
mandamento em Atos 15:20, 15:29, 21:25. 

A jovem disse: "Eu quero saber na bíblia onde diz que isto é errado, o 
que a bíblia diz sobre o sexo?" 

Deus é a favor do sexo. Ele o criou puro, limpo, bonito e deseja que 
suas criaturas o desfrutem plenamente no casamento. O propósito do 
sexo é procriação, ou seja, a extensão do amor dos pais na concepção 
dos filhos. Comunicação, unidade conjugal. Recreação, o prazer 
conjugal. Deus planejou o sexo para o casamento.  

"Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, 
mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos 
para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá 
ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade sexual, mas para o 
Senhor, e o Senhor para o corpo". 1Co 6.12-13 

Diante da avalanche devastadora que atualmente tenta transformar o 
sexo antes do casamento em um fato normal e totalmente aceitável; 
devido a força implacável que a pressão dos amigos e da mídia exerce, 
pela assustadora proliferação do sexo precoce, é evidente a necessidade 
de um estudo claro, amplo, franco, aberto sobre estas questões tão 
polêmicas, e que são tão reais à sua problemática da vida. Clamamos à 
Deus, que pastores, líderes de juventude estejam atentos a este 
problema e o abordem de forma séria e coerente com a Palavra de 
Deus, pois tudo aquilo que ensinarmos de forma errada daremos contas 
a Deus. 

O sexo no lugar certo, no plano de Deus, na família, no casamento, é 
uma maravilha, mas fora do casamento é uma desgraça. Veja quantas 
doenças venéreas estão espalhadas pelo mundo. Hoje na Inglaterra 
estão incentivando seus jovens à abstinência, que não vivam o sexo fora 
do casamento. Agora eu pergunto à você: Há alguém mais sábio do que 
Deus? Deus propôs esta lei porque Ele nos ama e é bom para nós. O 
sexo é para viver no casamento . O vírus do HIV devasta o sul da África, 



matando milhões, e este país está mudando esse panorama e você sabe 
como? Não praticando o sexo fora do casamento, homens e mulheres 
aprenderam a ser fiéis ao seu cônjuge. O jovens de Uganda conservam 
a sua virgindade até o casamento, O vírus HIV está devastando os 
países vizinhos, no sul da África, onde se estima que 2,4 milhões de 
pessoas tenham morrido no ano passado e quase 30 milhões estejam 
infectados. O vírus compromete a produção de alimentos, superlota 
hospitais, reduz a expectativa de vida e gera milhões de órfãos. O 
salário do pecado é a morte, como qualquer outro pecado, sexo antes 
do casamento, tem suas conseqüências: perda da virgindade, gestação 
inesperada, filho ilegítimo, aborto, casamento forçado, doenças 
venéreas. Jovens! Acordem em nome de Jesus! Não foi isto que Deus 
planejou para vocês. Estudos realizados por diversos especialistas em 
saúde pública mostraram que meninos com idade entre 13 e 16 anos 
são sexualmente ativos e são os mesmos que lotam as enfermarias 
contaminados com o vírus HIV junto com as meninas. Isto é sério!  

Quando os desejos sexuais se tornam mais fortes do que os desejos 
espirituais, causam conflito entre e o casal e entre eles e Deus. Os 
pensamentos, vontades e emoções são controlados pelos desejos 
sexuais. 

Mas quando os desejos sexuais, os pensamentos, vontades e emoções 
são controlados pelo Espírito, o casal desfrutará de um relacionamento 
de liberdade. Que tipo de relacionamento você nutre hoje? Seu namoro 
está baseado nos princípios e propósitos de Deus? Ou você está vivendo 
segundo os princípios deste mundo? Quem governa sua vida? Deus ou 
este mundo corrompido e vendido ao pecado?  

Os valores, alvos e comportamentos de duas pessoas que namoram, 
noivam e casam precisam ser baseados e direcionados segundo os 
princípios de Deus. 

Clamo à Deus que você, jovem, viva segundo os padrões de Deus e não 
segundo os padrões desta sociedade vendida e corrupta, dominada pelo 
império das trevas. Busque sempre conselhos e orientações na Palavra 
de Deus e de pessoas que realmente vivam a Palavra de Deus. Procure 
saber primeiro como é a vida da pessoa que irá te aconselhar, veja se 
esta pessoa tem realmente sua vida pautada na Palavra de Deus. 
Cuidado! 

Nós ainda iremos falar mais sobre este assunto, mas eu gostaria de 
encerrar dizendo que você não foi gerado para calamidade, Deus não 
planejou o teu nascimento para que viesse povoar o inferno. Você foi 



gerado para glória de Deus. Foi gerado para marcar a tua geração de 
forma positiva, veio para fazer a diferença, ser sal, ser luz. Viver uma 
vida digna e honrada diante do Grande Eu Sou. 

Deus te ama de forma incondicional, se até aqui você não tem vivido da 
maneira que Deus gostaria, peça perdão à Ele e se levante para viver 
uma vida completamente transformada pelo poder de Deus, reconheça o 
seu pecado, peça perdão, se entregue completamente nas mãos do 
Senhor, creia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que 
possas imaginar. Só Cristo tem poder para transformar as nossas vidas, 
se renda a este poder, abra o teu coração, não viva como este mundo 
vive, pois nós sabemos muito bem que ele é dominado por satanás e 
você já foi comprado, lavado e remido no sangue de Cristo Jesus. 

Ó Senhor, Tu és a nossa luz e salvação, fortaleza da nossa vida. 
Mesmo que um grande exército se acampe contra nossa vida, 
ainda assim, o nosso coração não se atemorizará. Porque o 
Senhor está conosco e não nos deixará e conscientes disto, Pai, 
neste momento clamamos a Ti que perdoe todos os nossos 
pecados, lava-nos completamente de toda a iniqüidade. Lança 
todos os nossos pecados no mais profundo abismo e deles não 
Te lembres mais. Queremos colocar a vida de cada jovem 
existente no mundo, diante do Teu altar, consagramos cada um a 
Ti. Eles são Teus, foram gerados para glória do Teu nome. 
Senhor clamamos pela libertação dos jovens que se encontram 
cativos, presos em pecados, quebra grilhões, desfaz amarras, 
tire as escamas dos olhos, abra seus ouvidos, toca em seus 
corações. Senhor nós não geramos filhos para calamidade, mas 
para o Teu louvor. Que não seja preciso que se levante outra 
geração, mas que esta seja despertada para viver uma vida de 
compromisso, adoração, fidelidade a Ti em o nome de Jesus 
Cristo. 

Amém 

Regina Lopes 

 
 


