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A sexualidade na igreja: vida, luz e 

santidade 
Por Ricardo Wesley M. Borges 

 

“Ah, assim é fácil demais!” Foi a reação de uma jovem ao meu comentário sobre a 

graça e o perdão oferecidos àqueles que, arrependidos, queriam reconstruir a vida 

depois de fracassos na área da sexualidade. Era um painel sobre o tema, em um 

encontro de formação de líderes da Aliança Bíblica Universitária. A sua colocação, 

25 anos atrás, levantou questões que trago comigo nestes anos de ministério, 

agora também na dimensão da igreja local: o que levaria alguém a deixar o 

pecado, o que o motivaria a abandonar caminhos tortuosos? Parecia àquela jovem 

que um castigo colocaria os impulsos e a vida em ordem. Duvidei, e sigo 

questionando a suposta eficácia da punição como abordagem pastoral e 

restauradora. 

 

Outro foco, no cuidado, na prevenção e na restauração, deveria pautar o nosso 

caminho. Três palavras-chaves têm me ajudado a conduzir um acompanhamento 

pastoral a partir de uma ótica mais saudável: vida, luz e santidade. Não por acaso 

são as mesmas que há muito tenho anotadas em meu diário de oração, 

intercedendo para que sejam balizas norteadoras da expressão de minha 

sexualidade a cada dia. 

 

Primeiro, vida. Salvo situações extremas de autodestruição, ninguém deseja a 

morte. Assim, quando alguém luta com situações de pecado, apelo ao seu (às 

vezes oculto e ainda não descoberto) amor pela vida. Aquela que vale a pena ser 

vivida, abundante, plena, cheia de valor e sentido. Todos a queremos. Pode ser 

que momentaneamente estejamos confusos ou frustrados, mas no fundo a 
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desejamos. Daí precisamos reconhecer que o pecado, nesse caso o de ordem 

sexual, nos leva a menos vida, e não à sua mais verdadeira experiência. Temos de 

recordar que a pornografia ou a promiscuidade, na verdade, não são “mais sexo”, 

mas sim, irônica e tristemente, “menos sexo”. Porque são parciais, objetificam e 

genitalizam o outro, o prazer e a sexualidade. 

 

Diante do mistério e da beleza da sexualidade criada por Deus, se sou egoísta, 

leviano ou superficial, deixo de experimentar o que há de mais belo nessa criação, 

e não o contrário. Assim, a exortação e palavra de ânimo sempre devem ser: 

abrace a vida, busque o que há de melhor nela, e não esses arremedos que o 

enganam e escravizam. Aspiro ouvir mais sermões em nossas igrejas baseados 

no livro do Cântico dos Cânticos, celebrando o amor entre o homem e a mulher, a 

atração da beleza, a mutualidade na intimidade, em uma expressão saudável da 

sexualidade dentro dos propósitos divinos. Seria, quem sabe, o início de uma 

grande ajuda. 

 

Segundo, luz. Sempre busco perguntar: “Por que você oculta isso ou aquilo?”; “O 

que o leva a esconder essa prática ou atitude na sua vida?”. O esconderijo da 

escuridão não é um lugar seguro, nem de paz. Por isso as metáfora bíblicas de luz 

e trevas. Quando a luz de Deus invade as nossas próprias trevas, o primeiro 

resultado pode não ser agradável. Nossas motivações, o nosso coração, tudo fica 

mais cruamente exposto. Mas é sempre melhor assim, porque nos conhecemos, 

reconhecemos onde estamos ou para onde estamos indo. 

 

Se não temos com quem nos abrir, ou a quem de maneira saudável prestar contas 

de nossa própria vida, seguimos no escuro. Claro, essa abertura deve se dar com 

pessoas experientes, sábias, que nos amem e nos ajudem, inclusive quando nos 

confrontam. Qualquer pessoa, em qualquer comunidade de fé, que nunca se abre 

nem busca ajuda, já está em sérios problemas. A luz nos vem do Espírito por meio 

da oração, da Palavra e da comunidade. 

 

Terceiro, santidade. Sim, a vida melhor, cheia de luz, é também uma vida santa. 

Não um estereótipo inalcançável de vida imaculada e sem pecado. Nem imagens 

falsas e distorcidas de seres acima do bem e do mal. Santos, há que se lembrar, 

são aqueles que se reconhecem pecadores. Sabem que o pecado não está lá fora 

à espreita, mas sim presente e ativo dentro de cada um de nós. 
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Reconhecer que 

estamos juntos, em 

nossa humanidade 

caída, nessa busca pela 

santidade, pela vida que 

é separada e 

consagrada para bons 

propósitos, que não só 

me beneficiam, mas 

também levam vida aos demais. Quando me julgo melhor que aquele irmão que 

pecou, estou em situação extremamente vulnerável e perigosa. A santidade será 

uma obra do Espírito em nossas vidas, especialmente naqueles que se 

reconhecem pecadores, abertos à esperança dessa transformação diária. 

 

Vida, luz e santidade. Três pequenas chaves que me orientam em minhas próprias 

lutas e também na ajuda pastoral àqueles que, confusos, sofrem ou causam danos 

a outros, perdidos em suas más experiências e escolhas equivocadas. Os 

processos para a sanidade em nossa vida sexual podem ser longos. Por isso é 

importante perguntar o que nos motiva nesse caminho. Se me encontrasse de 

novo com aquela jovem, eu lhe diria: Não é fácil, não será fácil, mas há algo que 

pode nos animar nessa jornada. A santidade dos que se reconhecem pecadores e 

vulneráveis, a luz de Deus por meio da comunidade que nos tira da escuridão, o 

amor à vida que vence a morte. 

 

• Ricardo Wesley M. Borges é casado com Ruth e pai de Ana Júlia e Carolina, e 

integra o corpo pastoral da Igreja Metodista Livre da Saúde, em São Paulo. Serve 

globalmente como secretário adjunto para o engajamento com as Escrituras na 

International Fellowship of Evangelical Students (IFES) e apoia a equipe da IFES 

América Latina. 

Fonte: https://www.ultimato.com.br/revista/artigos/372/a-sexualidade-na-igreja-vida-

luz-e-santidade 


