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Sexo – o que fizemos com este presente 
Por Klênia Fassoni 

 

Não há dados confiáveis sobre o uso da pornografia entre cristãos no Brasil. Nos 

Estados Unidos, pesquisas indicam que cerca de 40% dos líderes cristãos do sexo 

masculino têm problemas com pornografia. Martin Saunders, colaborador da 

revista Christianity Today, afirma que na última década a igreja acordou para a 

presença do uso e da dependência da pornografia em suas fileiras. 

 

O sexo – desvirtuado pelo pecado – reina hoje como ídolo de nossa época; de 

senhores tornamo-nos escravos. Essa realidade traz múltiplos desafios à igreja. 

 

O primeiro é resgatar a certeza de que o sexo é dádiva de Deus. Ricardo Borges 

afirma que o sexo dentro dos propósitos de Deus não é “menos sexo”, e as 

lideranças das igrejas deveriam pregar “mais sermões baseados no livro do 

Cântico dos Cânticos, celebrando o amor entre o homem e a mulher, a atração da 

beleza, a mutualidade na intimidade” (p. 23). 

 

O segundo desafio é encarar a realidade de que a deturpação do sexo está no 

meio da Igreja. Não se trata de nós e “eles” – os “de fora”. Cinco das sete pessoas 

a quem pedimos conselho sobre esta edição disseram que Ultimato deveria tratar 

deste assunto porque a igreja não tem feito isso. Uma delas advertiu: “A igreja 

evangélica brasileira vai ter de tratar dessa questão com urgência, sob o risco de 

perdermos boa parte da qualidade relacional da nova geração”. Sem um ambiente 

de abertura, honestidade e acolhimento, aqueles que vivenciam problemas na área 

da sexualidade – e sofrem com isso – não serão encorajados a se abrirem e 

encontrarem saídas. A igreja tem de continuar anunciando a graça e a esperança: 

“Tenho visto a redenção chegar à vida de pessoas que estavam intoxicadas pela 
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idolatria sexual e que agora conseguem experimentar um novo jeito de viver 

graças à retomada do senhorio de Cristo em suas vidas”, explica Andréa Vargas 

(p. 28). 

 

Em terceiro lugar, a Igreja precisa estar ciente do tamanho e da complexidade do 

estrago causado pela pornografia. Ela envolve uma indústria bilionária ao redor do 

mundo que alimenta a rede de tráfico humano, pedofilia, exploração sexual e 

prostituição. Além disso, ela estimula a violência e a objetificação da mulher, e 

atinge em cheio as crianças. Pesquisa realizada nos Estados Unidos informa que 

em cada dez visitantes de sites de vídeos pornográficos um tem menos de 10 anos 

de idade. 

 

Que Deus nos dê graça e força! 

Fonte: https://www.ultimato.com.br/revista/artigos/372/sexo-o-que-fizemos-com-este-

presente 


