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O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu 

para pregar boas novas aos pobres; Ele me enviou para curar 

aqueles que estão de coração partido, para proclamar 

libertação aos cativos, e recuperação da visão aos cegos, para 

libertar os oprimidos, para proclamar um ano de graça do 

Senhor. Hoje esta palavra da Escritura que você acabou de 

ouvir é cumprida. Lucas 4:18-19, 21.  

Quando Jesus tomou o vinagre, disse: "Tudo está consumado. 

João 19:30 
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os homens tornam-se mulheres, as mulheres tornam-se 

homens, o homem casa com uma cadela, a mulher com um 

cão, os homens dormem com os homens e as mulheres 

dormem com as mulheres. A imoralidade atingiu o seu auge, as pessoas 

boas são odiadas, os professores dos ignorantes defendem as coisas más 

com base na sua filosofia, vazias em si mesmas. Este é o tipo de mundo 

que o diabo quis nos dar quando disse em seu coração: "Subirei ao céu, 

elevarei meu trono acima das estrelas de Deus, serei como o Altíssimo". 

"leia Isaías 14:13-14. 

Hoje são todos os que tomam a sua orientação sexual, 

desprezando apenas a autoridade de Deus e do seu Filho Jesus. 

Masturbação, encorajada. Há tantos estudos hoje em dia que provam 

que a masturbação é boa para a sua saúde. É triste, especialmente 

perigoso, desprezar a Deus desta maneira e fazer da ciência seu "deus". 

Pornografia, disponível para todos hoje, por causa da Internet. "Meu 

Deus, para onde vamos?! "No fim deste mundo, a Palavra de Deus 

responde-me.  

A este ritmo, esperamos apenas que a intervenção de Deus ponha 

fim à iniquidade que atingiu o seu ponto mais alto. Mas o pior ainda 

está para vir. Como filhos de Deus, essas coisas devem nos ensinar que 

nosso Senhor está a caminho de vir e nos tomar. O rapto está próximo, o 

Rei dos Reis vem buscar o seu povo. E tu, pequeno rebanho, prepara-te, 

santifica-te, para receberes o teu Pastor. E tu, noiva, prepara-te para 

receber o teu Noivo. Livra-te das coisas que te contaminam, incluindo 

pornografia e masturbação. Este livro foi escrito para ajudá-lo a superar 

essas práticas.  
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I. Como e porque escrevi este livro 
 

Tudo começou depois da minha conversão. 

 

Para o registro, eu nasci em uma família cristã e desde a infância 

eu fui batizado com água, então eu fui admitido na família dos filhos de 

Deus. Mas sem orientação e acompanhamento espiritual, eu realmente 

me afastei de Deus quando cresci. Eu era apenas um cristão da linha de 

frente, sem nenhum relacionamento íntimo com Jesus Cristo, eu às 

vezes tinha até um ano inteiro sem ir à igreja, mas eu disse que era um 

cristão. 

 

Então, quando a onda de pornografia e masturbação entrou na 

minha vida, ela me levou como se o tsunami tivesse devastado tudo em 

seu caminho, porque eu não era espiritualmente pesado. Eu sofri por 

muito tempo, sim! Sofri com estes vícios há muito tempo desde que era 

criança, mas não ousava dizê-lo porque era mais forte do que eu. Desde 

o dia em que eu comecei com estas práticas até o dia em que o Senhor 

me libertou, eu digo a você, ninguém então ninguém me pegou fazendo 

isso. Mas no meu coração eu clamei por ajuda, eu estava procurando 

aquele que pudesse me libertar porque eu estava cansado, mas ninguém 

podia me ouvir porque esses gritos de alarme eram limitados apenas no 

meu coração. Triste realidade para aquele que crê em Jesus Cristo!  

 

Eu sofri por muito tempo, não sei exatamente quantos anos, mas 

sofri com essas coisas por mais de sete anos, eu diria mesmo dez anos 

nas cadeias. Eu realmente sabia que o inimigo tinha me aprisionado, 

mas eu estava apenas relativizando meu problema, eu não estava 

levando isso muito a sério. Mesmo quando decidi levá-lo a sério, deixei-

o ir e fui mais fundo. Até ao dia em que, graças a um amigo, me juntei 

a um grupo de oração na minha Igreja, ou seja, quando o Senhor me 
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libertou, porque estávamos a rezar seriamente. O que me faltava durante 

todo este tempo era uma vida de oração, uma vida de oração séria.  

 

Eu conhecia Jesus Cristo somente pelo nome, mas quando eu 

comecei a orar seriamente, Ele começou a revelar-se a mim, e hoje Ele 

é meu Amigo e eu o conheço, não só pelo nome mas também em pessoa.  

 

No meu caminho, em busca da liberdade da pornografia e da 

masturbação, encontrei Jesus Cristo. Quando Ele me libertou, lavou-

me, revelou-se a mim, e eu me apaixonei por Ele, agora eu tinha um 

profundo desejo de conhecê-lo e também de conhecer a Sua palavra. 

Como resultado, abandonei minha antiga vida e me dediquei a Ele. Foi 

assim que a minha vida mudou, foi assim que ela me mudou, foi assim 

que me converti anos depois do meu batismo. Ser baptizado não 

significa conhecer Jesus. 

 

Depois de ter sido emitido. 

 

 Primeiro eu soube como o Senhor me libertou destes vícios, então 

eu sabia que eu era capaz de ajudar seriamente a outros que ainda estão 

sob o jugo deste inimigo. Mas o problema é que eu não sabia por onde 

começar. Quanto mais tempo esperei para agir, mais pressão senti sobre 

mim para fazer algo por aqueles que ainda estão sob o jugo da 

pornografia e da masturbação.  

 

Então decidi escrever algo sobre como derrotar a pornografia e a 

masturbação com base na minha experiência. Antes eu tinha a idéia de 

publicar apenas um artigo, mas quanto mais eu escrevia, mais páginas 

eu escrevia, mais páginas eu tinha a dizer sobre isso. O que era um 

artigo tinha-se transformado num pequeno livro de vinte e oito páginas 

que eu tinha publicado. Humildemente posso dizer que foi um sucesso 
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para mim, e eu sempre agradeceria a Deus pelo feedback recebido sobre 

este livro. O Senhor foi capaz de tocar e entregar muitas vidas. 

 

Mas ao reler este livro de vinte e oito páginas, percebi que não 

tinha dito tudo, ou simplesmente que não tinha dito algumas coisas 

como deveria ter dito. Na verdade, o Senhor realmente abriu minha 

mente e me explicou algumas coisas profundas sobre como superar 

essas práticas.  

Lendo as experiências dos outros, escutando os gritos de alarme 

daqueles que ainda estão sob estes jugos, decidi então melhorar o 

conteúdo deste livro de vinte e oito páginas que eu tinha escrito, 

acrescentando-lhe o que o Senhor ainda me tinha explicado e o que 

outros também tinham experimentado. Foi assim que este livro 

"nasceu". 

                                 

A queda 

 

        Depois que fui entregue e escrevi a primeira edição deste livro, 

algo horrível aconteceu comigo. Algo que nunca imaginei antes. Você 

sabe, quando o Senhor dá uma missão, Ele sempre dá instruções para 

segui-la para cumpri-la. Foi o caso comigo. Quando me pediu para 

escrever este livro, deu-me instruções para seguir. Glória a Deus, até à 

publicação em que tentei aplicá-las. Foi depois da publicação do livro 

que o Senhor me pediu para me retirar em oração por um tempo, eu 

sabia disso e senti. Mas eu não tinha seguido as suas recomendações. 

Continuei a promover o livro, a dizer às pessoas o que fazer para serem 

libertadas destes jugos do diabo, sem respeitar o que o Senhor me 

ordenou. Com minha própria inteligência, pensei que os lugares ideais 

para alcançar as pessoas mantidas cativas dessas coisas eram as páginas 

pornográficas na rede social do Facebook. Assim, sem pretender ir ver 

vídeos ou imagens pornográficas, comecei a visitar estas páginas para 

insistir com estas pessoas e contar-lhes sobre o livro. Pensei que era 
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forte o suficiente para nunca mais cair em pornografia e masturbação. 

Que loucura! Veja, a queda começa quando você não obedece mais às 

instruções do Espírito Santo. Como eu não estava mais na vontade do 

Senhor, pouco a pouco eu comecei a deslizar, até que eu caí e passei 

mais seis meses lutando com aquelas coisas que eu tinha superado. Mas 

o amor do nosso Deus é tão grande que Ele não me rejeitou apesar da 

minha desobediência, confessei o meu pecado, fui perdoado e passei 

por uma oração de libertação. Depois disso, caí mais três vezes. Oh! 

Que luta. Eu não tinha largado, eu fui confessar meu pecado de novo 

porque eu não podia escondê-lo no meu coração. Como o Senhor nos 

ensina: "Quando um espírito maligno é expulso de um só, vai para 

lugares áridos em busca de um lugar para descansar; se não o encontrar, 

voltará para a casa de onde foi expulso, não sozinho, mas com outros 

sete espíritos mais fortes do que ele. Se esta casa for varrida e vazia, 

então eles entrarão e estabelecerão ali a sua casa. Isto fará com que a 

última condição deste homem seja pior do que a primeira. Foi 

exactamente o que me aconteceu. A partir desta história infeliz, gostaria 

que te lembrasses de três coisas. A primeira é o que não brinca sobre 

suas fraquezas, especialmente sobre o pecado sexual, porque as que ele 

deixou cair eram espiritualmente fortes. A segunda é que nosso Deus é 

verdadeiramente misericordioso para com aqueles que retornam a Ele 

com todo o seu coração e que agora desejam caminhar em Seus 

caminhos. Qualquer que seja o seu passado, qualquer que seja a vida 

que você leva agora, se você decidir vir a Ele com todo o seu coração, 

Ele lhe dará as boas-vindas. Eu próprio sou testemunha do que digo. A 

terceira é que durante o seu processo de resgate, uma queda pode 

ocorrer, mas nunca desista de lutar até que você esteja completamente 

livre. Meu desejo é que o Senhor te faça totalmente livre como Ele fez 

comigo. 
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Porque é que o escrevi? 

 

Em primeiro lugar, porque o Senhor me fez compreender que eu 

podia ajudar muitas pessoas a sair da pornografia e da masturbação, 

graças ao que eu experimentei, e especialmente graças ao que ele me 

explicou. 

 

Depois escrevi-o porque, quando estava à procura de livros que 

me pudessem ajudar a derrotar a pornografia e a masturbação, não 

consegui encontrar nenhum. Se encontrei algum, eram livros muito 

científicos, e eu não entendia nada. Enquanto eu procurava por coisas 

práticas que pudessem me ajudar a sair do buraco em que eu tinha me 

jogado e o inimigo tinha me trancado. Foi assim que pensei, que iria 

escrever um livro que pudesse resolver, tanto quanto possível, os 

problemas que encontrei quando estava à procura de livros que me 

pudessem ajudar a ultrapassar a pornografia e a masturbação. 

 

Ao ler alguns dos artigos publicados sobre este tema, percebi que 

os autores dos artigos só falavam dos problemas, quase todos diziam 

que a pornografia e a masturbação são pecados diante de Deus, mas não 

ofereciam realmente soluções concretas aos leitores para superar estas 

adições. Mais uma razão para ter escrito este livro. Humildemente, 

proponho explicar alguns princípios espirituais que o ajudarão a vencer 

esses pecados.  

 

Na verdade, escrevi o livro que gostaria de ter lido quando estava 

sob o jugo da pornografia e da masturbação. 

             Georgess Ines B. 
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II. Como obter o benefício deste livro  

máximo? 

 
1. Tenha um profundo desejo de aprender como superar essas 

práticas, caso contrário será muito difícil para você se beneficiar 

do que será dito nas seguintes linhas. 

 

2. Primeiro, leia cada parte rapidamente para obter uma visão geral. 

Não tenhas pressa de passar para a próxima parte. Volte e leia a 

parte cuidadosamente. É assim que você interiorizará o que será 

desenvolvido lá e o ajudará a colocá-lo em prática. 

 

3. Interrompa frequentemente para pensar no que acabou de ler. 

Pergunte a si mesmo quando e como você pode aplicar esta ou 

aquela outra sugestão. 

 

4. Verifique ou sublinhe as dicas que pretende utilizar. Um livro com 

marcas e anotações é muito mais fácil e rápido de rever. 

 

5. A velocidade com que nos esquecemos é realmente incrível. Se 

você quiser obter um benefício real e duradouro deste livro, não 

pense que você só terá que lê-lo uma vez. Depois de estudá-lo 

cuidadosamente, passe algumas horas por mês revisando-o. 

Mantém-no sempre à mão. Lembrem-se de que só mantendo estes 

princípios em mente é que poderão aplicá-los, direi 

automaticamente ou com menos esforço. 

 

6. Coloque em prática os princípios que você achar úteis sempre que 

a oportunidade surgir. Você pode achar difícil seguir certas dicas 

ao pé da letra. Sei isto porque, por vezes, nem sempre é fácil para 

mim pôr em prática o que eu próprio recomendei. Portanto, 
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dependerá de suas possibilidades pessoais de aplicar cada 

princípio. É por isso que estes princípios não serão um fardo para 

si. 

 

7. Monitore seu progresso semanalmente. Pergunte a si mesmo que 

erros você cometeu, que progresso você fez, que lições você 

aprendeu. E o que planeias fazer da próxima vez?  

 

Em resumo, o seguinte é um resumo 

 

1. Tenha um forte desejo de aprender e aplicar o que lê. 

 

2. Interrompa frequentemente a sua leitura para se questionar sobre 

as suas possibilidades pessoais de aplicar o que lê.  

 

3. Destacar ideias importantes 

 

4. Reveja o livro todos os meses 

 

 

5. Colocar os princípios em prática sempre que surgir a 

oportunidade. 

 

6. Reveja o seu progresso. 

 

Modelo inspirado em Dale Carnegie 
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III. Como ler este livro 
 

Nem todos são chamados a ler este livro da mesma forma, 

especialmente porque nem todos o lerão para alcançar os mesmos 

objetivos.  

 

Há pessoas que não são cativas de pornografia nem de 

masturbação. Eles vão ler o livro, apenas por curiosidade ou apenas para 

descobrir como superar essas práticas, a fim de ensinar os outros.  

 

Há também pessoas que nem sequer sabem que ver pornografia e 

masturbar-se são actos horríveis aos olhos de Deus. Eles vão ler o livro 

apenas por curiosidade, para descobrir por que essas práticas estão 

erradas. Bendito seja Deus, porque as escalas cairão dos seus olhos, e 

aqueles que são sinceros para consigo mesmos decidirão abandonar 

estas práticas.  

 

Há ainda aqueles que sabem que estes são atos que Deus não 

aprova, mas que sempre tentam justificar suas faltas, seu coração se 

divide entre abandonar e continuar com estas práticas que lhes dão uma 

certa satisfação. Eles vão lê-lo para verem claramente e decidirem. 

 

Haverá também pessoas que não conhecem pessoalmente o 

Senhor Jesus Cristo, que estarão à procura de quem as tirará deste 

buraco em que o diabo as trancou. Bendito seja Deus, pois eles 

experimentarão o Poder do único Filho de Deus que os libertará a todos.  

 

Finalmente, há aqueles que são cativos, que realmente sabem que 

estes são atos que Jesus Cristo não aprova, estão dispostos a abandonar, 

mas ele não tem força espiritual, e eles apenas recaem. Eles lerão o livro 

de todo o coração, humildemente, para saber como acabar 



 

19 
Não à venda 

definitivamente com essas práticas. Foi para eles que primeiro escrevi 

este livro, depois para os outros. 

 

A minha preocupação é apresentar-lhe um conteúdo claro, mas 

gostaria especialmente de evitar sobrecarregá-lo com informações que 

podem não ser úteis para você em primeiro lugar. É por isso que gostava 

de te guiar.  

 

Para aqueles que não estão sob o jugo da pornografia e da 

masturbação, aconselho-vos a ler o livro do princípio ao fim. Não tenho 

muito para te dizer. 

 

Para aqueles que não sabem se ver pornografia ou masturbar-se 

são atos horríveis que Deus não aprova, aconselho a começar o livro a 

partir do ponto II da primeira parte. Leia esta primeira parte 

cuidadosamente. Se você está convencido a abandonar essas práticas, 

então continue lendo do ponto I da primeira parte do livro. Agora leia o 

livro como aquele que realmente quer abandonar essas práticas, 

focando na segunda e terceira partes do livro, porque são elas que 

explicam claramente a você o que fazer para superar essas práticas 

impuras.  

 

Para aqueles que sabem que é um pecado, mas não querem 

desistir, você também começa do ponto II da primeira parte. Leia esta 

primeira parte cuidadosamente. Se você está convencido a desistir, 

então continue lendo do ponto I da primeira parte do livro. 

 

Para aqueles que não conhecem pessoalmente Jesus Cristo, 

aqueles que nunca ouviram falar dele, aqueles que não crêem nele como 

o único Filho de Deus, eu aconselho você a ler o livro inteiro para 

descobrir quem é esse Jesus Cristo de quem eu estou falando. 
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Para você que sabe que a pornografia e a masturbação são 

pecados, você que está disposto a desistir, mas você não tem força 

espiritual, aqui está o meu conselho, pela primeira vez, leia a segunda e 

terceira parte do livro, porque estas são as partes principais. Foi nestas 

duas partes que vos expliquei o que é preciso fazer para pôr fim a estas 

coisas. E depois podes ler as outras partes. 

 

 Este livro é antes de mais nada dedicado a ti. Do fundo do meu 

coração, amo-te e sei como é difícil a tua situação, porque eu também 

já lá estive. O Filho de Deus que me libertou te entregará depois de ler 

este livro. Mais uma vez, exprimo-lhe todo o meu amor e compaixão.  

 

IV. Introdução 
 

Desde tempos imemoriais, homens e mulheres, sob a influência 

da sua natureza caída, afastaram-se de Deus para seguirem o seu próprio 

caminho. Influenciados pelos desejos da carne, encontraram-se no 

caminho da perversão sexual, um corredor que conduz à morte eterna, 

o inferno. 

 

 A Bíblia diz expressamente que não há nada de novo debaixo do 

sol, o que existiu é o que ainda existirá. Masturbação, 

homossexualidade, zoofilia e afins não são novos, já existiram. Se hoje 

revivermos as mesmas coisas, só provamos que a Bíblia não mente.  

 

É verdade que estas práticas já existiram, mas o que é claramente 

diferente é que hoje em dia estes problemas têm vindo a alastrar a nível 

mundial e estão a alastrar a um ritmo sem precedentes. A velocidade 

com que essas práticas estão se espalhando hoje é maior do que em anos 

anteriores, devido à Internet. O acesso à Internet é um dos elementos 

que facilitam o consumo de pornografia (sendo a pornografia a 
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principal raiz de outros actos perversos) entre os idosos, os jovens e 

mesmo os mais jovens. As estatísticas são realmente enormes.  

 

Alguns estudos revelaram que o número de pesquisas de materiais 

pornográficos desde o início de 2015 até à data ultrapassa 

3.000.000.000.000.000, com 9 em cada 10 rapazes e 6 em cada 10 

raparigas a serem expostos a pornografia antes dos 18 anos de idade. A 

cada 39 minutos um novo clipe pornográfico é filmado nos Estados 

Unidos. Enquanto você está lendo essas linhas, em algum lugar do 

mundo há alguém assistindo pornografia ou se masturbando. Vês como 

o diabo trabalha arduamente para poluir ao máximo a nossa geração?  

 

A triste realidade é que continuamos a banalizar, minimizar e 

relativizar o perigo da praga da pornografia. O silêncio cúmplice das 

autoridades que governam os nossos países choca-nos. A classificação 

das obras cinematográficas e os seus avisos hipócritas não permitem 

que a sociedade impeça os jovens de ver filmes que prejudicam 

gravemente as suas vidas.  

 

A escuridão que reina sobre esta geração está cada vez mais 

escura. Então, devemos entrar em pânico? Não, de todo. Quanto mais 

escura a escuridão se torna, mais ela permite que a luz brilhe como 

nunca antes.  

 

É por isso que, através deste livro, eu gostaria de brilhar, porque 

o mundo me dá esta oportunidade.  

 

O mundo me dá a oportunidade de dizer a psicólogos, terapeutas 

sexuais e especialistas em sexo para parar de colocar em perspectiva o 

problema do vício da pornografia e da masturbação. Esse problema vai 

além da esfera física em que eles operam, esse problema vai além do 

terreno intelectual e atinge o espiritual. O único a libertar 
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completamente é Jesus Cristo pelo seu poder sobrenatural e ninguém 

mais. 

 

O mundo me dá a oportunidade de dizer abertamente a todos 

aqueles que encorajam a pornografia e a masturbação que estão 

travando uma guerra contra Jesus Cristo. Sua sabedoria é na verdade 

loucura e que eles estão a caminho da morte eterna. 

 

O mundo me dá a oportunidade de dizer a todos aqueles que são 

cativos de pornografia e masturbação que é possível sair dela graças a 

Jesus Cristo. Esta entrega é gratuita, não havendo necessidade de pagar 

horas de entrevista como com psicólogos. Estou a minimizar os 

psicólogos? Longe disso! Mas deixem toda a gente fazer o seu trabalho. 

Neste livro eu só quero destacar o fato de que somente Jesus Cristo pode 

entregar pornografia e masturbação, e isso é verdade! Só que ele é 

totalmente livre.  

 

O livro está dividido em 5 partes, cada parte subdividida em 

pontos, e cada ponto em subpontos. Então não há nenhum capítulo. 

 

Na primeira parte do livro, falo de pornografia de uma forma 

geral. Proponho responder às seguintes perguntas. 

 

Pode um cristão ser cativo de pornografia e masturbação enquanto 

Jesus Cristo já tiver pago o preço para ser libertado do poder do pecado? 

Ver pornografia e masturbação são pecados diante de Deus? Se sim, 

porquê? Quais são os objetivos do inimigo em manter uma pessoa na 

pornografia? Quais são as consequências destas práticas?  

 

Falo também, ainda nesta parte, das estratégias que o inimigo põe 

em prática para impedir o homem de rezar por medo de ser libertado da 
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pornografia e da masturbação. Outros pontos também são 

desenvolvidos lá e eu recomendo fortemente que você leia esta parte. 

 

Na segunda parte do livro explico, graças ao conhecimento 

recebido do Senhor e aos ensinamentos de alguns homens de Deus, 

como uma pessoa pode tornar-se viciada em pornografia e masturbação. 

Expliquei-o cientificamente e liguei o cientista ao espiritual. Prometi 

não ser muito científico por medo que não entendesses nada, por isso, 

certifica-te que o fazes. Esta explicação científica permitirá apenas que 

você veja claramente o que está acontecendo espiritualmente. Além 

disso, qual é o propósito da verdadeira ciência, se não para confirmar a 

existência de Deus? Ainda nesta parte conto um pouco da minha 

história para encorajar aqueles que ainda estão sob o jugo da 

pornografia e da masturbação, para que acreditem que ainda é possível, 

apesar das recaídas, superar estas práticas através de Jesus Cristo nosso        

Senhor. Explico-vos também o que vos está a acontecer, para que 

estejam sempre cativos destas práticas, mesmo quando tomam a decisão 

de desistir. Em resumo, esta parte é espiritual. Ela fala das coisas 

espirituais por detrás da pornografia e da masturbação. Ajudará você a 

entender o que realmente está acontecendo com você e ajudará você a 

tomar as medidas necessárias para superar essas práticas. 

 

A terceira parte é a continuação lógica da segunda parte. Depois 

de esclarecer todas estas coisas espirituais, nesta terceira parte lhe digo 

como vencer a pornografia e a masturbação. Esta seção é dedicada 

exclusivamente ao que você precisa fazer na prática para derrotar a 

pornografia e a masturbação. A chave para entender o que será dito 

nesta parte é a parte anterior, portanto a segunda parte. Apenas lendo 

cuidadosamente estas duas partes, você saberá o que fazer para derrotar 

a pornografia e a masturbação. A segunda e terceira partes deste livro 

são as mais importantes. 
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Na quarta parte, falo com você sobre as lutas que terá de enfrentar 

depois de superar a pornografia e a masturbação. Maus pensamentos, 

sonhos impuros, etc. 

 

A quinta parte contém os testemunhos daqueles que já derrotaram 

a pornografia através de Jesus Cristo. Esta parte também será uma fonte 

de motivação para você. Se Deus nos libertou da pornografia e da 

masturbação, porque não tu? 

 

Depois disso, vem o resumo do livro, que servirá de conclusão. 

 

Aviso ao leitor  

 

 

1. Não temos a intenção de lhe dizer que este livro detém o 

monopólio do conhecimento sobre o que está sendo feito para 

derrotar a pornografia e a masturbação.  

 

2. Se o Senhor te libertar depois de ler este livro, salva-nos do perigo 

de roubar a Sua Glória. É a Ele que deves dar Glória, não a nós. 

 

3. O nome "satanás" e qualquer outro nome usado para identificar o 

inimigo serão escritos em minúsculas. Escolhemos não seguir a 

regra gramatical que recomenda que os substantivos próprios 

devem ser sempre capazes de começar com uma letra maiúscula.  

 

4. Você vai notar que temos citado muito o nome "satanás". Esta não 

é uma forma de lhe darmos glória ou demasiada importância. É 

precisamente porque quando se trata dele, o seu nome é 

mencionado e é tudo. 

Tudo o que me resta fazer é desejar-lhe uma boa leitura. 
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       I. Não podes ser refém de satanás. 
           

 Quem é um refém? O refém é a pessoa entregue ou recebida como 

segurança, ou mantida para obter o que é necessário.  

 

          Legalmente, o diabo não tem o direito de mantê-lo em 

pornografia e masturbação, porque o preço pelos nossos pecados já foi 

pago. Deus não nos aceitou de volta ilegalmente, Ele pagou um preço 

para nos redimir. Nossos pecados exigiam punição, e essa punição que 

estava para cair sobre nós, Deus a fez cair sobre Jesus. O preço já foi 

pago, e este preço é o precioso Sangue do Filho de Deus. 

  

É anormal e ilegal para satanás mantê-lo preso à pornografia e à 

masturbação porque o Sangue de Jesus Cristo já foi derramado por 

você, e por isso você já derrotou satanás (Apocalipse 12:11). Como 

pode o vencedor cair tão baixo e tornar-se refém dos vencidos? 

 

Quando Deus criou o homem, deu-lhe o poder de reinar sobre toda 

a terra, como lemos em Gênesis 1:26. Então Deus disse: Façamos o 

homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e regulemos 

sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda 

a terra e sobre todo réptil que rasteja sobre a terra. E na outra 

extremidade da Bíblia lemos o seguinte: E o grande dragão, a antiga 

serpente, chamada o diabo e satanás, que seduz toda a terra, foi 

precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. 

Apocalipse 12:9 

 

Não sabemos exatamente quando satanás foi mencionado acima 

na terra, mas uma coisa é certa: esta cena ocorreu no intervalo de tempo 

entre a sua "revolta" no céu e a criação do homem por Deus. Para uma 

melhor compreensão do pensamento que queremos desenvolver, 



 

28 
Não à venda 

tomemos as formas contratadas (consideremos apenas as palavras em 

negrito) destes dois versículos. Comecemos pelo último que nos dará 

"foi precipitado... satanás... na terra", e o primeiro nos dá "Deus diz: 

façamos o homem à nossa imagem... e ele governe... sobre toda a 

terra"). Arranjemos estas duas formas contratadas e teremos "satanás 

foi lançado na terra, então Deus diz: façamos o homem à nossa 

imagem para que ele domine sobre toda a terra". Agora vamos fazer 

a nós mesmos a pergunta "quando Deus deu ao homem o poder de 

governar toda a terra, Ele não sabia que satanás já estava precipitado 

ali? "Claro que sim! Deus sabia disso. Então, já que Deus deu ao homem 

o poder de governar sobre toda a terra enquanto satanás já estava lá, 

isso significa apenas que Deus deu ao homem o poder de governar até 

mesmo sobre satanás da mesma forma que ele deveria governar sobre 

os peixes e todos os animais vivos. Foi o homem o mestre do mundo. 

Antes da desobediência do homem, satanás não tinha controle sobre 

nada. Foi depois de enganar o homem que ele roubou o poder que Deus 

lhe deu em Gênesis 1:26, porque a Palavra de Deus nos revela que vocês 

são escravos daquele a quem vocês obedecem, seja ao pecado que leva 

à morte, seja à obediência que leva à justiça (Romanos 6:16). Ouvindo 

a voz de satanás, que o empurrou para comer o fruto da árvore do 

conhecimento do bem e do mal, o homem tornou-se refém de satanás. 

A consequência lógica foi que o seu poder para governar a terra tinha 

ido para satanás. O inimigo agora tinha poder sobre o mundo, então ele 

até teve a ousadia de tentar Jesus Cristo dizendo que lhe daria a glória 

de toda a terra se se curvasse diante dele e o adorasse. Bendito seja o 

nosso Senhor que lhe resistiu e o afastou (Mateus 4:1-11). Jesus Cristo, 

é este homem que veio para reparar todo o dano que fizemos ao jardim. 

Era suposto ele morrer no nosso lugar e foi isso que ele fez. 

 

A Bíblia nos fala que depois de comer a árvore do conhecimento 

do bem e do mal, Adão e Eva perceberam que eles estavam nus e para 

cobrir a sua nudez eles pegaram folhas de figueira e coseram cintos ao 

redor deles (Gênesis 3:7). Mais tarde, é o próprio Pai que lhes dará 
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roupas de pele (Gênesis 3:21). Isso só mostra o amor eterno de nosso 

Deus para conosco apesar de nossas falhas e falhas. Vamos parar por 

um momento e perguntar-nos que pele era? Pele de tronco de árvore ou 

pele de animal? Eu acredito fortemente que era pele de animal porque 

Adão e Eva já tinham usado as folhas de uma árvore para cobrir sua 

nudez. Mas que animal é este? Acredito firmemente que era um 

cordeiro. Na minha humilde opinião, naquele mesmo dia um cordeiro 

foi morto por homens, para que pudéssemos ser revestidos com as 

vestes da salvação, e cobertos com o manto da libertação (Isaías 61:10).  

 

Se Adão e Eva estavam vestidos com roupas de pele, significa que 

naquele dia, um animal foi morto. Esta era apenas a imagem do 

Cordeiro de Deus que viria e seria sacrificado em nosso lugar. Deus 

logo mostrou seu amor e nos trouxe de volta a Ele. Em Gênesis 2:17, 

Deus está fazendo uma promessa ao homem nestas palavras "se 

comeres, morrerás". Mas no seu amor não quis nos perder para a 

eternidade, por isso tomou um cordeiro, que é seu próprio Filho, e o deu 

em nosso lugar, para que pela sua morte fôssemos libertos do poder 

eterno da morte e do pecado. Foi assim que o Seu amor por nós se 

manifestou através da Sua justiça. Por causa de Sua justiça, Ele não 

pôde responder a Nosso Senhor Jesus, em Sua natureza humana, 

quando Ele disse: "Pai, se for possível, tira de mim este cálice". Não 

havia outra maneira pela qual pudéssemos ser salvos a não ser através 

da morte e do sangue de Cristo. O Senhor Jesus, tendo reconhecido isto, 

submeteu-se à vontade do Pai e disse: "Não seja feita a minha vontade, 

mas a tua".  

 

E desde a morte e ressurreição de Cristo Jesus, fomos recuperados 

do Pai, o nosso erro no Jardim do Éden foi esquecido e apagado, bem 

como todas as consequências que normalmente teríamos de enfrentar. 

É por isso que você tem que dizer à pornografia, masturbação, maus 

pensamentos, e sonhos impuros e similares: "Você é ilegal, Jesus já 

cumpriu tudo e eu não estou mais sob o poder do pecado por causa do 
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Seu Sangue", não é algo que você está dizendo, é uma verdade que você 

tem que confiar quando você ora ao seu Deus e quando você expulsa 

demônios.  

 

Outra coisa, no dia em que satanás entrou em Judá Iscariotes (João 

13:27), para entregar Jesus para ser morto, francamente não entendo o 

que estava acontecendo em sua cabeça ("Falo do diabo"). Teria ele 

(Satanás) que conhecia a Palavra de Deus, por tê-la usado para tentar 

Jesus Cristo, perdido de vista o fato de que o Messias tinha que morrer 

para salvar os homens? Se ele sabia disso, então por que ele entrou em 

Judá Iscariotes para entregar Jesus Cristo para ser morto? Em outro 

relato bíblico, vemos satanás inspirando Pedro com palavras sem 

sentido para impedir o Senhor de morrer, naquele dia eu imagino que 

ele sabia que se Jesus morresse na cruz, acabaria por ele (satanás). Leia 

Mateus 16:21-23. 

 

Então eu me pergunto: por que, por um lado, entrar em Judá para 

matar Jesus e, por outro lado, inspirar palavras ainda mais insensatas a 

Pedro, para impedir que o Senhor morra na cruz? Eu não entendo nada 

de qualquer maneira! 

 

Aqui estão as conclusões necessárias: 

 

 Satanás está muito longe de dominar as estratégias de Deus, ele 

não pode nem mesmo. (É por isso que certifique-se de que mesmo 

essa estratégia que será usada para você, para que você esteja livre 

de pornografia e masturbação, o diabo nunca pode controlá-la 100%, 

para fazer um contrapeso na balança). 

 

  Às vezes, o próprio Satanás não tem controlo sobre as suas 

acções. Muitas vezes é o próprio Deus que O usa para estourar a Sua 

Glória (a Glória de Deus). Como Ele o usou na história de Jó. Hoje, 

toda a gente está a falar desta história. Deus manifestou Seu Poder 
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Restaurador depois de permitir que o diabo tocasse a vida deste 

homem reto. É da mesma forma que Ele vai restaurar a tua vida. Isso 

significa que é Deus quem permite que você seja cativo de 

pornografia e masturbação para que Ele possa estourar Seu Poder? 

Longe disso! Deus não está lá dentro. Além disso, Deus pode usá-lo 

também assim como usou Faraó no tempo de Moisés. O diabo é 

apenas um personagem, no Filme da Redenção dos Filhos de Deus, 

cujo destino já está selado.    

 

         O diabo me manteve na pornografia e na masturbação, mas não 

sabia que um dia eu iria escrever este livro para tirar das mãos dele 

meus irmãos e irmãs, que ainda estão cativos dessas práticas. Até 

certo ponto o próprio inimigo estava contribuindo para a sua própria 

destruição quando ele achava que estava destruindo a minha vida. Eu 

gostaria de lhe dizer que o que o diabo usa hoje para destruir sua 

vida, Deus pode usar mais tarde para destruir o reino do diabo através 

de você. Este livro é uma ilustração disso. 

 

 Não é o satanás mais forte. É por isso que Aquele que é mais 

forte te libertará, Ele é chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus. 

 

 O nosso Deus é Soberano. O diabo deve submeter-se a Ele 

quando Ele tem um propósito a cumprir. Deus tem uma missão a 

cumprir através de você, antes que você possa deixar esta terra de 

homens, é por isso que satanás se ajoelhará diante do Poder de 

Nosso Pai sentado em Seu Trono Celestial quando Ele lhe disser: 

"Senhor o suficiente, liberte meu filho! "E o diabo não terá outra 

escolha senão libertar-te.  

 

Desde a morte de Jesus Cristo, e ainda mais desde a sua 

ressurreição, o pecado do homem foi apagado e esquecido. Nossa 

comunhão com o Pai foi restaurada por causa de Jesus Cristo, seu Filho 

único. Assim, o poder que nos foi dado em  Gênesis 1:26, quando Deus 
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nos criou, para governar toda a terra, é devolvido a nós, e desde o 

espírito das obras de satanás na terra, nós temos o poder legítimo e legal 

para governar sobre ele de acordo com a ordem do Rei do Universo 

dada ao Jardim do Éden. Você certamente fará a si mesmo a pergunta 

de saber, mas por que então a Bíblia diz que o mundo inteiro está sob o 

poder do maligno? Este mundo que está sob o poder do maligno são 

todas as pessoas que fizeram fidelidade a ele por ignorância, quanto a 

nós que sabemos que Jesus morreu por nós, nós vencemos o maligno 

por causa do sangue do cordeiro. Se o derrotámos, como podemos ainda 

estar sob o seu poder? É verdade que estamos no mundo, mas não 

esqueçamos que não somos deste mundo, nenhum poder agindo neste 

mundo pode nos dominar espiritualmente falando. 

 

 Resumindo! O mundo inteiro está sob o poder do maligno, exceto 

aqueles que o derrotaram por causa do sangue do cordeiro. Mas de onde 

vem que alguns homens ainda estão sob o poder de satanás, quando o 

nosso poder de governá-lo foi restaurado para nós? Este é o paradoxo 

aqui. 

 

 

II. O paradoxo 
 

É importante distinguir três categorias de pessoas sobre as quais 

satanás exerce seu poder. A primeira categoria é a das pessoas que não 

crêem em Jesus Cristo como o único Filho de Deus, aquelas que O 

rejeitaram completamente e o expulsaram de suas vidas, a segunda 

categoria é a das pessoas que não O conhecem, que nunca ouviram falar 

Dele e a última categoria é a de alguns cristãos. Esta última categoria 

está dividida em dois subgrupos: O primeiro grupo é o dos cristãos que 

pecam por fraqueza espiritual, isto é, aqueles que estão dispostos a 

abandonar o mal mas não sabem como fazê-lo, o segundo subgrupo é o 

dos cristãos ignorantes, que pecam voluntariamente, aqueles que dizem 
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conhecer Jesus mas não o conhecem. O paradoxo encontra o seu 

significado para esta última categoria porque para os da primeira e 

segunda categoria, satanás tem sempre o direito de reclamar a sua 

supremacia porque estas pessoas não estão cobertas pelo sangue de 

Jesus  Cristo. Uma vez que eles não aceitaram Jesus Cristo que veio 

para compensar tudo com Seu Sangue, então eles ainda estão sob o 

poder de satanás. Os outros estão sob o poder do inimigo só porque não 

conhecem Jesus Cristo. Estando sob o poder do maligno, não é de 

admirar que vejam pornografia e se masturbem.  

 

Se não és cristão, mas viciado em pornografia e masturbação, 

procurando aquele que te possa tirar dali, então o meu amigo é hoje o 

dia da tua salvação, venho apresentar-te a Jesus Cristo Filho de Deus, 

aquele que derramou o seu sangue no Gólgota para te lavar do pecado. 

Por favor, aceite  Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, então junte-

se a nós nesta jornada com o Senhor para vencer os cânceres de alma 

da pornografia e masturbação. Para aceitar Jesus Cristo como seu 

Salvador pessoal, faça esta oração de fé comigo. 

 

"Jesus Cristo, foi-me dito que morreste por mim na cruz e que 

pagaste o preço por todos os meus pecados. Foi-me dito que 

você é o único salvo do poder do pecado e da morte eterna, foi-

me dito que você livra, foi-me dito que você é o único Filho de 

Deus. Aceito-o com todo o meu coração, e acredito nele. Hoje, 

eu quero que você se manifeste a mim, que eu realmente sei que 

você é o Filho de Deus. Vem ajudar-me. Aceito-te como meu 

Salvador e Senhor de todos os dias, até à minha morte. Hoje 

dou-te a minha vida.  

AMEN". 

 

Depois de fazer isso, certifique-se de que Jesus ouviu você, é 

apenas uma questão de fé, crer que Jesus morreu por você. Eu aconselho 



 

34 
Não à venda 

você a conseguir uma Bíblia e juntar-se a uma boa igreja para 

estabelecer sua fé em Jesus Cristo. Se você é agora um cristão, então 

seria um paradoxo ser mantido cativo pela pornografia e masturbação. 

Caso contrário, seria normal que você estivesse sob o jugo de satanás 

porque o sangue de Jesus não é colocado na porta da sua vida. 

 

II.1 O paradoxo em questão 

 

O paradoxo é quando Jesus Cristo diz ao Gólgota: "Tudo está 

cumprido", mas alguns dos que crêem Nele ainda estão cativos do 

pecado. O paradoxo é quando Jesus Cristo derrama Seu Sangue para 

nos purificar do pecado, mas alguns de meus irmãos e irmãs cristãos 

ainda estão sujos pela pornografia e masturbação. O paradoxo é quando 

Jesus nos diz: "Eis que vos dei o poder de andar sobre serpentes e 

escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo; e nada vos pode fazer mal", 

enquanto este poder do inimigo que age por detrás da pornografia e da 

masturbação opera sobre alguns dos meus irmãos. O paradoxo é que 

quando você aceita, por um lado, que Jesus Cristo é o Cordeiro que o 

Pai sacrificou para nos libertar do poder do pecado, por outro lado, você 

ainda está preso ao mesmo pecado do qual você já foi libertado há cerca 

de 2000 anos. O paradoxo é quando aquele que está em nós é mais forte 

do que aquele que está no mundo, mas aquele que está no mundo está 

dominando alguns de meus irmãos e irmãs em Cristo. O paradoxo... 

 

Vamos então tentar entender como eles chegaram lá. Devemos 

distinguir duas categorias de cristãos, por um lado temos aqueles que 

foram presos pelo inimigo, eles amam o Senhor do fundo de seus 

corações, mas não têm força espiritual suficiente para dizer não à 

tentação. E, por outro lado, aqueles que têm apenas o nome do Senhor 

em seus lábios, mas que estão totalmente perdidos, levando uma vida 

que não é de modo algum diferente da dos pagãos. Chamo-lhes 

"Cristãos sem fronteiras". Entre a Igreja e os clubes nocturnos, não há 
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fronteiras para eles. Portanto, é importante para um cristão que está sob 

a influência desses vícios, primeiro identificar em que categoria ele 

está, antes mesmo de pensar em como superar a pornografia e a 

masturbação. Vamos parar por um momento e falar sobre estas duas 

categorias. 

 

II.1.1 Cristãos presos pelo inimigo 
 

Na sombra de muitas vidas sob o jugo deste inimigo, há um 

passado triste e infeliz. 

 

Cada um de nós tem um passado, cada um de nós experimentou 

coisas, cada um de nós passou por certas situações que podem ter nos 

perturbado desde a infância, adolescência, relações amorosas, 

casamento, etc. Estas situações deixaram cicatrizes emocionais, 

memórias que não podemos esquecer, criando um vazio no coração que 

procuraremos preencher a todo custo. Alguns dos meus irmãos e irmãs 

cristãos presos nestes pecados de masturbação e pornografia foram 

vítimas de certas coisas no passado. Alguns dirão que foram expostos a 

pornografia ou masturbação desde a infância e isso despertou sua 

curiosidade e desde então não podem mais se livrar daqueles pecados 

que os afastam cada vez mais do seu  Senhor, a quem eles amam. Outros 

cristãos dirão que foram vítimas de repetidas violações ou de qualquer 

tipo de abuso sexual, pois hoje em dia já não têm uma boa imagem de 

si mesmos, procuram formas de preencher este vazio, por isso caíram 

na pornografia e na masturbação. Outras pessoas foram simplesmente 

rejeitadas pela família, amigos, etc. Queriam compensar esta falta de 

amor, praticavam a masturbação porque se sentiam isolados e, desde 

então, não sabem mais o que fazer para sair dali. Outras mulheres estão 

lá porque são simplesmente rejeitadas pelos seus maridos, que são 

viciados em pornografia e masturbação. Alguns de meus irmãos foram 

iniciados por seus comitiva quando nem sequer sabiam essas coisas.  
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Há tantas coisas que aconteceram, que abriram a porta para esses 

pecados na vida dos filhos de Deus, que nós não poderíamos mencionar 

tudo nesse livro. 

 

Não é, portanto, o amor ao Senhor Jesus Cristo que deve ser 

questionado ou qualquer outra coisa, mas sim uma situação dolorosa 

que criou um vazio que só Jesus Cristo pode e vai preencher, são 

também os filhos de Deus que foram influenciados pelo seu ambiente, 

e também os filhos de Deus que não têm informação suficiente sobre 

estas práticas. 

 

Por um lado, trata-se de pessoas que foram vítimas de abusos 

sexuais, vítimas de um ambiente moralmente poluído e até vítimas da 

ignorância. Por outro lado, trata-se dos filhos de Deus que não rezam 

seriamente, daqueles que se entregam à boca do leão. Aquele leão 

rugidor que vagueia à nossa volta, à procura de quem comer. É por isso 

que são devorados pela pornografia. Cristãos sem fronteiras. 

  

II.1.2 Cristãos sem fronteiras 
  

Eu também fui um cristão sem fronteiras, mas pela graça de Deus 

e pelo poder do Espírito Santo, eu aprendi a colocar barreiras entre o 

mundo e eu mesmo e eu oro para que esta também seja a sua 

participação no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 

 

O Senhor Jesus Cristo, antes de voltar ao Pai para preparar um 

lugar para nós, teve o cuidado de nos dizer claramente que estávamos 

no mundo, mas não éramos do mundo. Tal como um belga que vive na 

República Democrática do Congo, viver na RDC não fará dele um 

congolês, a menos que decida mudar de nacionalidade para beneficiar 

de certas vantagens exclusivamente reservadas aos congoleses. Do 
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mesmo modo, alguns cristãos que estão no mundo, mas não no mundo, 

optaram por mudar de nacionalidade para beneficiar de certas 

"vantagens". Rejeitando a sua identidade como cidadãos do Reino dos 

Céus, tornaram-se agora mundanos. Tendo abandonado o seu Reino e 

atravessado esta fronteira que nos separava do mundo, caíram agora nas 

mãos do inimigo das nossas almas. Como um vampiro faminto devora 

tudo o que tem sangue, assim o diabo os retém com raiva e os destrói 

através da pornografia e da masturbação, porque eles mesmos lhe 

abriram a porta por causa da sua luxúria. 

 

Para escandalizar as pessoas, especialmente aquelas que não 

conhecem Jesus, o inimigo faz com que elas sempre mantenham o nome 

do Senhor em suas bocas, mas que seu modo de vida negue totalmente 

Aquele que elas confessam como seu Senhor. Assim, o diabo assegura 

que aqueles que atravessaram a fronteira se encontrem em lugares onde 

a fornicação é a principal regra do jogo, empurrando-os, especialmente 

as mulheres - mas não só - para se vestirem de modo a despertar os 

impulsos sexuais uns dos outros. Em suma, uma vida de  deboche. 

 

Estes tipos de "cristãos" já nem sequer sabem que ver pornografia 

e masturbar-se é um pecado diante de Deus. Inspirados pelo diabo, eles 

sempre encontrarão razões para justificar suas ações. E estas são razões 

banais. Alguns dirão que masturbar-se é melhor do que dormir com 

várias meninas, e outros falando de pornografia dirão "em todo caso, 

todos o fazem", confundindo assim a sexualidade no casamento com 

esta forma perversa e perturbada de sexualidade transmitida pela 

pornografia, outros ainda quererão que sejam mostrados a preto e 

branco onde está escrito na Bíblia que é pecado. São vítimas da 

formatação do cérebro, e o inimigo controla agora as suas almas. Eles 

usarão todos os meios à sua disposição para justificar o seu pecado. Em 

suma, estão cegos.  
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Antes de passar a outro ponto, sinto-me obrigado a responder à 

questão de saber se é ou não um pecado, a olhar para a pornografia e a 

masturbar-me. 

 

III. Ver pornografia e masturbarse é pecado? 
 

III.1 Pornografia 

 

1. Isto é adultério. 

 

Adultério é o ato de fazer sexo fora do casamento. Deus sempre 

expressou ali a sua indignação. A Bíblia afirma claramente que os 

adúlteros não herdarão o Reino de Deus. Se você perder o Reino de 

Deus você não escapará do inferno (E não importa como a tecnologia 

evolui, no inferno não haverá ar condicionado. São gritos e ranger de 

dentes para a eternidade). 

 

Na pornografia, estas pessoas não são casadas entre si, o que fazem 

é adultério. Deus não está lá, não há maneira de Deus estar lá. Já que a 

natureza abomina a vacuidade, já que o Espírito de Deus não está lá, é 

o espírito do mal que controla. A pornografia é má. 

 

Além disso, não são apenas estes actores e actrizes pornográficos que 

são adúlteros, mas quem olhar para isto também é adúltero. 

 

Isto é o que o Senhor Jesus Cristo diz a respeito disto: ouvistes que 

foi dito: Não cometerás adultério. Mas eu vos digo que quem olha para 

uma mulher para cobiçá-la já cometeu adultério com ela em seu 

coração. (Mateus 5:27-28).  
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O Senhor começa por recordar o que foi dito na lei dada a Moisés. 

Podemos lê-lo em Êxodo 20:14 e Deuteronômio 5:18. Na lei de Moisés, 

o ato tinha que ser realizado para que a pessoa fosse considerada 

culpada. Mesmo que o mal já esteja concebido e aceito no coração, 

enquanto não se tiver agido, não há como ser considerado culpado. Mas 

o Senhor Jesus Cristo que veio, não para abolir a lei dada a Moisés, mas 

para cumpri-la, diz que desde o momento em que o desejo de pecar é 

consumado e aceito no coração, nós pecamos. 

  

O que acontece com um indivíduo que olha para a pornografia é 

que ele implicitamente entra em uma relação sexual com esses "atores 

e atrizes" pornográficos em pensamento. Como? Como? Como? Isto é 

por causa da fantasia sexual que o indivíduo representa a si mesmo. Por 

exemplo, um cavalheiro que olha para a pornografia terá 

inevitavelmente desejos sexuais voltados para esta actriz pornográfica 

que está a ver em palco. Assim, para desfrutar do sexo, o cavalheiro (a 

atriz pornográfica) representará em seus pensamentos e se verá 

passando o ato sexual com ela em pensamento. É fazendo isso que o 

Senhor diz que o homem que olha para a pornografia já cometeu 

adultério com essa prostituta virtual em seu coração, porque no fundo 

ele quer sexualmente uma mulher que não é sua, e ela também é uma 

prostituta. Toda vez que você olha para uma cena pornográfica e quer 

esta mulher que você vê, você comete adultério com ela em seu coração. 

Toda vez que te masturbas com pensamentos voltados para aquelas 

mulheres que viste em filmes pornográficos, cometes adultério com elas 

em teu coração. A realidade espiritual é que vocês entram em relações 

sexuais com eles em seus pensamentos. Essas atrizes pornográficas são 

prostitutas. Uma vez que você se une sexualmente com eles em seus 

pensamentos, você se torna uma só carne com eles. Como está escrito: 

"Não sabeis que aquele que se apega à prostituta é um só corpo com 

ela? Porque diz-se que os dois serão uma só carne" 1 Coríntios 6:16.  
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Ao unir-te em pensamento com esta actriz pornográfica que é uma 

prostituta, ela também te transmite a sua semente, porque te tornas a 

carne da sua carne, o osso dos seus ossos. Estas sementes de que estou 

a falar são espíritos demoníacos, demónios. Outro perigo que você pode 

não estar ciente é que nem todas as atrizes pornográficas que você vê 

nesses filmes ainda estão vivas. Alguns deles que vê nestes filmes 

pornográficos, já faleceram. Quando você começa a olhar para a nudez 

de uma mulher que já morreu, você vê o quanto você está sendo 

amaldiçoado? Quando você se une sexualmente em pensamento com 

uma mulher que já está morta, na realidade não é com ela que você 

comete adultério, mas com um demônio.  

 

Por detrás destes corpos de luxúria estão demónios cheios de ódio 

pela raça humana, especialmente por nós que acreditamos em Jesus 

Cristo. 

 

Você também comete adultério em seu coração com qualquer 

outra mulher que cobiça sexualmente. Quando você constrói um mundo 

imaginário onde você se vê com mulheres, sejam elas quem forem, o 

Senhor diz que você está cometendo adultério.  

 

O que acabo de dizer também é válido para qualquer mulher que 

assista a pornografia e se masturbe com fantasias voltadas para os 

homens. 

 

Outra dimensão do pecado em que cai a pessoa que assiste à 

pornografia, que aprova as acções dos que praticam o mal. 

 

 

 

2. É fornicação. 
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Além de ser um adúltero, uma pessoa que assiste pornografia e 

gosta de fazer isso é uma pessoa indecente. Não há pureza nela porque 

ela olha para coisas que ferem a modéstia. E a Bíblia nos diz que 

nenhuma pessoa indecente herdará o Reino do Céu. 

 

Além disso, na pornografia há uma prática a que chamam sodomia 

(um ato sexual com penetração anal, ou seja, em vez de realizar o ato 

sexual naturalmente, o homem insere seu pênis no ânus da mulher ou 

de outro homem). Esta é uma prática que vem da cidade de         Sodoma 

(ver Gênesis 19:5-8). É por causa de tais práticas que o Senhor destruiu 

os habitantes desta cidade pelo fogo. Nós lemos na versão da Palavra 

Viva: Então o Senhor deixou cair do céu sobre Sodoma e Gomorra uma 

chuva de fogo e pó ardente Gênesis 19:24. Da mesma forma, Deus 

punirá esses atores pornográficos e todos aqueles que aprovam essas 

coisas, a menos que se arrependam de suas ações. Se não queres ser um 

daqueles que beberão o copo de vinho da ira de Deus, então arrepende-

te e decide abandonar estas coisas. 

 

Duas coisas nos atingem. Primeiro em Gênesis 19:14, quando Lot 

disse a seus genros que a cidade seria destruída, eles pensaram que ele 

estava brincando. Por tomar estes avisos como piadas, eles pereceram 

no fogo. É da mesma forma que aqueles que fazem estas coisas tomam 

as advertências de Deus como piadas, mas haverá um dia em que fogo 

e pó ardente descerão sobre eles e eles não terão mais tempo para 

escapar do castigo de Deus. A segunda coisa é que o Senhor Jesus 

falando desta cidade de Sodoma com sua irmã Gomorra, diz que se estas 

cidades tivessem sido evangelizadas como nós somos hoje, eles teriam 

se arrependido de seus pecados. Já que nos beneficiamos das palavras 

pelas quais eles não tiveram que esperar, e alguns de nós não querem 

mudar suas vidas, o Senhor diz que eles serão punidos mais do que 

Sodoma e Gomorra. 
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Os actores e actrizes pornográficos, os produtores destes filmes, e 

todos aqueles que os vêem, serão punidos mais do que Sodoma e 

Gomorrah. É uma promessa do  Senhor Jesus Cristo.  

 

Além disso, também é importante não colocar todos aqueles que 

estão sob a influência deste jugo de satanás no mesmo saco. Ele é um 

daqueles que pecam voluntariamente, é também um daqueles que estão 

dispostos a desistir, mas não têm força espiritual suficiente.  

 

3. É prostituição e fornicação 

 

Prostituição é sobre ter sexo por uma taxa, é sobre a venda de 

serviços sexuais. Na pornografia, é exactamente o que acontece. Estes 

homens e mulheres vendem os seus sexos, são pagos para fazer sexo 

uns com os outros. É prostituição. É também fornicação porque não 

acontece no contexto do casamento. 

 

Então está claro que é um pecado porque Deus não está atrás da 

prostituição nem da fornicação. Aquele que empurra as pessoas para a 

prostituição e fornicação é satanás. A pornografia é uma invenção do 

satânico. 

 

III.2 Masturbação 

 

É uma forma desregulada de sexualidade que consiste em 

estimular os genitais, seja usando as mãos ou brinquedos sexuais para 

obter ou dar "prazer". Em geral, a masturbação é praticada 

simultaneamente com outras atividades autoeróticas, como imaginar 

fantasias sexuais, ler uma revista erótica ou ver pornografia.  
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Antes mesmo de perguntar se a masturbação é pecado ou não, 

quem a pratica deve primeiro perguntar-se se as atividades autoeróticas 

(imaginar fantasias sexuais, ver pornografia, ler revistas eróticas) que o 

fazem masturbar-se são aprovadas por Deus. 

 

Na maioria dos casos, o que leva as pessoas a masturbarem-se é a 

pornografia. Quando uma pessoa se masturba com base em pornografia, 

ela peca primeiro porque ver pornografia é um pecado como eu 

expliquei nas linhas anteriores, depois porque masturbar-se é pecar 

contra seu próprio corpo.  

 

Então e o indivíduo que imagina fantasias sexuais? 

 

Alguns dizem que masturbar-se nem sempre é pecado. Dizem que 

tudo depende da fantasia que a pessoa cria para si mesma, argumentam 

que se essa fantasia é voltada para sua própria esposa ou marido, então 

masturbar-se não é pecado, é uma atividade saudável. Não concordo em 

absoluto com isso. Vamos manter o raciocínio deles, destruí-lo juntos. 

Vamos perguntar a nós mesmos. 

 

E uma mulher que se masturba enquanto tem uma fantasia voltada 

para o marido? Quando ela usa os dedos ou brinquedos sexuais como 

dildos para se satisfazer, ela não peca? Claro que peca, porque 

transforma o uso natural no não natural.  

 

Se uma mulher casada usa o vibrador ou os dedos para se 

masturbar, mantendo a fantasia voltada para o marido, você acha que o 

Senhor Jesus aprova isso? Não! Porque esta mulher age como mulheres 

que dormem com mulheres, homossexuais. Sendo do mesmo sexo, as 

mulheres homossexuais usam brinquedos sexuais e se masturbam 

quando eles têm que ter relações sexuais uns com os outros. Porque não 

vejo outra forma de eles gostarem de sexo, excepto masturbação. Suas 
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ações não são aprovadas por Deus, é por causa desses tipos de 

imoralidade que Sodoma e Gomorra foram queimadas.  

 

É a masturbação, a zoofilia, as práticas homossexuais e outras 

práticas contrárias àquelas fixadas por Deus que o apóstolo Paulo fala 

quando diz: "Por isso Deus as abandonou às paixões degradantes: suas 

esposas renunciaram às relações sexuais naturais para praticar 

práticas contra a natureza" (Romanos 1:26).  

 

Uma mulher que se masturba usando um vibrador, ou qualquer 

outra técnica, age como uma mulher homossexual quando têm de 

dormir juntas. Mesmo que mantenha sua fantasia voltada para seu 

marido, ela peca porque muda o uso natural para o antinatural. 

                   

Poupe-nos das teorias errôneas que dizem que uma mulher que se 

masturba ao ter a fantasia voltada para seu marido não peca diante de 

Deus e um homem que se masturba ao ter os pensamentos voltados para 

sua esposa não peca.  

 

Se Deus não aprova os processos usados pelas mulheres 

homossexuais, você acha que Ele aprovará isso para uma mulher casada 

só porque ela mantém sua fantasia voltada para o marido? É ridículo 

pensar assim.  

 

Enquanto todos renunciarem às relações sexuais naturais para se 

envolverem em práticas não naturais, como o uso de dedos ou dildos, 

Deus não aprova as suas acções. A masturbação é uma prática não 

natural.  

 

De fato, Deus estabeleceu uma maneira única e única para homens 

e mulheres desfrutarem da sexualidade no casamento. É a relação 

sexual natural entre homens e mulheres casados. Qualquer outra forma 
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de desfrutar do sexo que seja contrária ao estabelecido por Deus é um 

uso não natural que Deus não aprova. Faz parte das formas desreguladas 

da sexualidade, portanto, um pecado.  

 

Além disso, nem sempre é fácil manter a fantasia voltada para uma 

pessoa enquanto se masturbava, especialmente porque em uma 

segunda, inúmeras imagens podem circular em nosso cérebro.  

 

E que tal um homem que se masturbou com a sua fantasia voltada 

para a sua mulher e de repente os seus pensamentos voltam-se para 

outra mulher e depois voltam para a sua mulher novamente? Vê o 

trabalho que este homem terá para manter os seus pensamentos 

concentrados na sua mulher? Especialmente porque os pensamentos 

nem sempre nos obedecem. Então, neste caso, o homem só se 

arrependerá da parte em que os seus pensamentos se voltaram para outra 

mulher? Ainda é ridículo pensar assim.  

 

Em vez de querermos justificar nossos pecados, vamos pedir ao 

Senhor Jesus força para que não caiamos.  

 

Além disso, o esperma de um homem tem um propósito 

específico. Esta semente sagrada não deve ser depositada em nenhum 

lugar nem de qualquer maneira. Na Bíblia (Gênesis 38:8-9), o Senhor 

Deus matou Onã porque ele se sujou no chão quando se uniu à esposa 

de seu irmão (já falecida). Naquela época, em Israel, o leviatã era 

aplicado. Quando um homem morreu, foi o irmão que teve de levar a 

mulher. Os filhos que o irmão do falecido terá com a esposa do falecido, 

não serão considerados como descendentes do irmão do falecido, mas 

sim do falecido.  

 

Então neste relato há uma questão de um homem chamado Onan 

que jogou seu esperma no chão para não dar posteridade a seu irmão 
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Er porque ele sabia que essas crianças não seriam consideradas suas 

(leia a história em Gênesis 38:1-9) e por causa disso Deus o golpeou 

com a morte. O pensamento e o contexto desta história nos dizem que 

Deus feriu Onan primeiro por sua má fé em não querer dar 

posteridade a seu irmão, e depois o ato vergonhoso de Onan de 

semear sua semente na terra não pôde ser aprovado por Deus. Foi por 

isso que Deus o matou.  

 

O que nos dizem aqueles que afirmam que a masturbação nem 

sempre é um pecado, onde é que um homem que se masturba com a sua 

fantasia voltada para a sua mulher joga o seu esperma? Não está no chão 

como o Onan? Se Deus não o aprovou para Onan, como o aprovará hoje 

para um homem que o faz conscientemente?  

 

Além disso, a masturbação também é chamada de onanismo. 

Etimologicamente, esta palavra vem do personagem Onan que 

acabamos de ver. O onanismo é, portanto, esta forma de masturbação 

que consiste em remover o pénis da vagina da sua mulher antes da 

ejaculação para evitar a fertilização do óvulo. Em outras palavras, é 

simplesmente a ejaculação voluntária fora da vagina feminina.  

 

Vamos perguntar-nos o que aconteceu ao Onan depois de fazer 

isto? A Bíblia nos diz claramente que Deus o atingiu com a morte. A 

origem pecaminosa desta palavra "onanismo", sinônimo de 

masturbação, já nos revela o destino que Deus reserva para aqueles que 

têm prazer em agir desta maneira. 

 

Além dos fatos mencionados acima, a masturbação também está 

na categoria de impurezas mencionadas pelo apóstolo Paulo em Gálatas 

5:19. Na verdade, aquele que se masturba profana seu corpo, que é o 

templo do Espírito Santo. 
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A masturbação pode tornar-se idolatria ou um deus para algumas 

pessoas. De fato, a idolatria não é apenas a adoração de falsos deuses, 

mas é também um amor excessivo por uma coisa. É colocar o amor de 

algo acima de Deus. Então, aquele que se masturbar torna-se um 

idólatra no sentido de que ama os desejos da carne mais do que Deus, 

ele coloca seus desejos carnais acima da Autoridade de Cristo que 

proíbe isso. 

 

Como qualquer outro pecado, a masturbação é vergonhosa para 

nosso Pai celestial e despreza sua autoridade. Quando um pai pede algo 

aos seus filhos, e os filhos desprezam os seus mandamentos, o pai fica 

irritado, mas também humilhado profundamente dentro dele. A mesma 

coisa acontece ao nosso Pai quando desobedecemos aos seus 

mandamentos. 

 

A masturbação é também uma das coisas semelhantes das quais o 

apóstolo Paulo falou. 

 

Masturbar-se é pecar contra Deus 

  

Mas em todas essas coisas, não há razão para condenar ninguém, 

especialmente porque o próprio Senhor olha para todos nós com 

compaixão e não com raiva, estando sempre pronto para nos dizer que 

eu não te condeno, vai, mas não pesque mais.  

  
 
 
 

IV. Então, o que podemos fazer? 
 



 

48 
Não à venda 

Antes de dizer alguma coisa sobre como derrotar a pornografia e 

a masturbação, gostaria de começar por falar contigo de todo o coração.  

 

A vós, minhas irmãs que foram abusadas sexualmente 

 

Sabe que o Senhor ainda te ama. O que você vivenciou não é fácil, 

nem sequer saberei o quão profunda é a sua dor. Não te deixes vencer 

pelo mal, mas vence o mal pelo bem. (Romanos 12:21) 

  

O diabo queria destruir a sua vida através daquelas pessoas que o 

feriram emocionalmente, porque ele sabe que você é perigoso para o 

seu reino. Se não fosses, ele nem sequer estaria interessado em manter-

te cativa de nada. Além disso, sei que falar do que te aconteceu nem 

sempre é fácil, mas acaba por ser o ponto de partida para esta longa 

viagem para superar a pornografia e a masturbação. Uma vez que você 

falar sobre isso, você vai se sentir aliviado do peso que estava pesando 

sobre você. Sem esse peso nos ombros, agora você pode fazer essa 

viagem para derrotar a pornografia e a masturbação. Seria uma 

maratona, então a melhor coisa a fazer seria se livrar de tudo o que já 

pesa sobre nós. 

 

Também conheço uma que foi abusada verbalmente, moralmente 

e até sexualmente, ainda pior pelo seu próprio pai. Mas como ela 

escolheu se livrar desse fardo e confiá-lo a Jesus, hoje ela é uma das 

maiores pregadoras e mestras da Palavra de Deus, seu nome é Joyce 

Meyer. Talvez a história dele não fosse menos trágica que a sua. Mas 

graças a Jesus Cristo, é o que é hoje. O mesmo Jesus que agiu com ela, 

é o mesmo que agirá em suas vidas.  

 

A todos os que foram rejeitados 
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Gostaria de vos dizer que Jesus é a Pessoa daqueles que não têm 

ninguém. Busque-o com todo o seu coração e Ele curará seus corações 

feridos, Ele encherá seus corações com o Seu Amor. Mesmo quando 

todos te rejeitam por causa de quem tu és, Cristo nunca te rejeitará 

porque o Seu desejo é ver-te salvo pelo Seu Sangue derramado na Cruz. 

Jesus ama-vos e tem um plano para as vossas vidas. O Pai, de quem o 

Filho saiu, declara: "Conheço os projetos que formei sobre vós, 

projetos de paz e não de desgraça, para dar-vos um futuro e uma 

esperança. "Jeremias 29:11. Gostaria de vos dizer que, no pacote destes 

projectos de felicidade que Deus formou para cada um de nós, não há 

pornografia e masturbação. Então, tomar a decisão de se refugiar na 

masturbação para preencher o vazio criado pelos homens em seu 

coração, parece o que este homem fez.  

 

Um dia perguntaram ao Sr. Badou: "Por que tomas cerveja até te 

embebedares? 

Ele respondeu: "Se eu bebo assim, é para esquecer a minha mulher 

porque ela é um problema demais para mim, eu tomo álcool para 

esquecê-la". 

Então, à noite, ele foi para casa bêbado. Sob a influência do álcool, 

ele viu a mulher a dobrar. 

 

No caso do Sr. Badou, o problema era a mulher. Mas ele tomou a 

decisão errada, então, em vez de resolver o problema, ele criou outro 

sem saber. Em vez de se esquecer desta mulher que lhe estava a causar 

problemas, ele viu-a agora como dupla. Tudo isto por causa de uma má 

escolha. Isso é exatamente o que faz uma pessoa que se envolve em 

masturbação e pornografia por causa do que outros lhe fizeram. Em vez 

de resolver o problema da rejeição, a pessoa ainda cria um problema de 

dependência à pornografia. 
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Hoje, queridos irmãos e irmãs, escolham dar estes corações, como 

são, a Jesus Cristo. Só ele cuidará de ti. 

 

Aos meus irmãos e irmãs que foram expostos a isto e/ou influenciados 
por aqueles que os rodeiam. 

 

Nada está perdido ainda. Jesus Cristo ama-te. Ele não te condena, 

antes simpatiza. Então vamos seguir em frente para derrotar isto. 

 

A todos aqueles que ainda estão cativos destas práticas 

 

Jesus ama-te e tu és precioso para ele. Sabe, meus amigos, uma 

nota de 100 dólares pode ser enrugada, mas isso não significa que perca 

o seu valor. Será sempre uma nota de 100 dólares americanos. Da 

mesma forma, esta situação pode tê-lo ofendido, mas não o fez perder 

o seu valor perante Deus. Ele diz que és precioso para ele, e ele ama-te. 

(Isaías 43:4). 

 

A todos os cristãos sem fronteiras 

 

Queridos, se somos chamados cristãos é porque se assume que nos 

esforçamos, todos os dias, para viver como o Senhor Jesus, nosso 

modelo, viveu durante sua vida aqui na terra. O cristianismo não se 

refere de forma alguma a um líder religioso que tenha deixado os 

princípios religiosos aos seus seguidores, que devem respeitar a todo o 

custo. A vida em Cristo se refere a um Rei que veio pagar o preço para 

redimir seu povo e lembrá-lo do modo de vida do Reino. Ao viver em 

santificação e longe do pecado, Jesus não respeitou nenhum princípio 

religioso, mas viveu desta forma porque é a sua natureza, é como se 

fosse o seu modo natural de viver. É nesta dimensão que o Senhor nos 

chama, isto é, uma dimensão em que vivemos naturalmente como filhos 

de Deus e colocamos toda sorte de hipocrisia longe de nós, senão 
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seremos apenas religiosos infelizes. Se devemos viver como Jesus, é 

porque este é o modo de vida que teremos no Seu Reino. Cristo teve o 

cuidado de nos lembrar que nós não éramos do mundo, mesmo que 

estejamos lá agora. Como não somos do mundo, devemos viver de 

acordo com a cultura de onde viemos. Se nos conformarmos com este 

século, seremos rejeitados e teremos o mesmo destino que o mundo que 

rejeitou Cristo. A putrefacção deste mundo precisa de sal, se perdermos 

o nosso gosto, quem o devolverá? Somos nós que devemos dar gosto 

ao mundo e iluminá-lo com a nossa luz. Portanto, se vivermos como 

aqueles que não conhecem o nosso Senhor, não só teremos em conta as 

nossas vidas, mas também as vidas daqueles para quem o nosso modo 

de vida serviu como um obstáculo à salvação em Jesus Cristo. Entre o 

mundo e nós, há uma fronteira que não deve ser atravessada segura pelo 

Espírito Santo. Se ao fazer certas coisas, você não é mais desafiado pelo 

Espírito Santo, então já é um grande perigo porque você é deixado para 

si mesmo. Viver sem o Espírito Santo é ser como uma pessoa morta 

espiritualmente viva que só está esperando sua morte física para ir para 

o inferno. Queridos filhos de Deus, reconsideremos as nossas vozes 

para com o Senhor e iluminemos o mundo. 

 

Depois de introduzir com sucesso a pornografia e masturbação, o 

inimigo agora vai trazer estratégias para mantê-lo nestas práticas para 

que ele possa alcançar seus objetivos 

 

V. Estratégias Inimigas 
 

Na teoria geral de gestão, eu tenho sido ensinado que uma empresa 

implementa estratégias depois de ter desenvolvido um plano para suas 

atividades. As estratégias permitir-lhe-ão atingir os seus objectivos, por 

um lado, e ser melhor do que a concorrência, por outro. Por analogia, 

eu diria que espiritualmente há uma "competição" entre a Luz e a 

escuridão. Cada uma destas partes tem um plano já desenvolvido. O 
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objetivo do Plano de Luz é trazer de volta as crianças perdidas ao seu 

Pai para que possam viver ao seu lado em eterna felicidade. As trevas 

têm um plano que é completamente contrário ao da Luz, o seu plano 

visa a destruição eterna dos homens criados à imagem de Deus. 

 

Para alcançar seus objetivos, cada parte implementou estratégias. 

A Luz tem verdade, justiça, zelo pelo evangelho da paz, fé, salvação, 

palavra de Deus e oração, enquanto as trevas usam muitas coisas para 

roubar tempo aos filhos de Deus, por um lado, e, por outro, brincam 

com a ignorância humana.  

 

V.1 Tempo de roubo 

 

A palavra de Deus declara que aquele que se une a Cristo se torna 

o mesmo espírito com Ele. Quando te tornares um só espírito com 

Cristo, terás a força para abandonar o mal que não queres fazer, mas 

estás a fazer, e agarrar-te ao bem que queres fazer, mas não estás a fazer. 

A única e única maneira de nos unirmos a Cristo é escutando a sua 

palavra e rezando. Portanto, para impedir que você se una com Cristo 

por medo de não ter forças para abandonar o mal, o diabo fará tudo para 

roubar seu tempo. Ele fará o seu melhor para que você esteja sempre 

ocupado fazendo algo mais do que ouvir a palavra de Deus e orar. Para 

alcançar seus objetivos, ele usa distração e ocupações da vida. Vamos 

parar por um momento e falar sobre isso. 

 

V.1.1.1 Distracção 

 

É uma das armas poderosas que o inimigo está usando contra este 

jovem para impedir que eles conheçam Jesus Cristo. O inimigo passa 

pela televisão, videogames, redes sociais e certas ocupações na vida 

para manter a atenção dos homens focada apenas nessas coisas. Isso 

significa que o entretenimento é mau? Quer isto dizer que já não temos 
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de lidar com as tarefas diárias da vida? Longe disso! Todo filho de Deus 

precisa ter uma diversão saudável de vez em quando, e o trabalho 

valoriza o homem, diz-se. Além disso, ao interessar-se pelo futebol, ver 

televisão, fazer qualquer coisa, o filho de Deus nunca deve esquecer 

esta noção de sobriedade de que a Bíblia nos fala. É verdade que você 

tem que se divertir (então saudável), mas o entretenimento excessivo 

torna-se uma distração que o impedirá de orar e focar seus pensamentos 

nas coisas que eles devem realmente fazer. É aí que o inimigo ainda 

retém muitos cristãos. Alguns de meus irmãos se entusiasmam tanto 

com o futebol que não têm mais tempo para dar a Deus. Para as minhas 

irmãs, a televisão e as redes sociais ocupam uma grande parte do seu 

tempo e já não têm tempo para rezar e ler a Bíblia. As paixões vão 

tomando gradualmente o lugar de Deus nos seus corações, de modo que 

os jovens cativos de pornografia e masturbação, mas ainda distraídos, 

não se safarão com isso porque não rezam o suficiente.  

 

Se ao menos esse tempo passado diante da televisão, das redes 

sociais, falando de tudo e nada com seus colegas de classe, fosse 

dedicado à oração e à leitura da Bíblia, muitos já estariam livres desses 

vícios. 

 

Para além da Internet, da televisão e de outras coisas, outra forma 

de entretenimento na vida de muitos jovens é esta vida de 

companheirismo mal orientado, sem uma visão clara do futuro. Os 

jovens estão cada vez mais envolvidos em relacionamentos românticos 

sem saber por que estão se juntando. Os jovens estão cada vez mais se 

deixando levar pelo amor erótico enquanto o assistem em séries 

televisivas impuras, enquanto ouvem os músicos deste mundo cantar. 

Além disso, não são exemplos a seguir! 

 

Além disso, é normal se apaixonar por uma pessoa, mas quando 

você é jovem, saiba como controlar suas emoções e comprometer-se no 
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momento certo, caso contrário, você vai entrar na boca do leão rugindo 

que vagueia ao seu redor, procurando por quem comer. Se hoje muitos 

jovens são devorados pela pornografia e pela masturbação, é porque 

eles mesmos abriram a porta ao inimigo através das práticas que 

ocorrem nestas relações que não são protegidas por Deus. 

 

Quando você ainda não se sente capaz de se envolver em um 

relacionamento sério, não vá por medo de abrir uma porta que poderia 

levá-lo à imoralidade sexual. Não digas a ti mesmo "vamos conseguir", 

nós não tentamos o diabo, dizem eles. Mas se você é espiritual e 

moralmente maduro, e você é primeiro sério sobre você mesmo antes 

de você ser sério sobre a quem você quer se comprometer, então a glória 

seja dada a Deus, se você se comprometer com uma visão para o 

casamento. Se não, eu lhe digo que você está em distração e é uma arma 

poderosa que o inimigo usa contra você. 

 

Se para os mais jovens o inimigo passa por todas as coisas 

mencionadas acima, para roubar tempo daqueles de idade avançada, ele 

passa por ocupações para coisas não essenciais e trabalho. 

 

V.1.2 Profissões e trabalho 

 

Outra forma de operar o inimigo para roubar tempo aos cristãos e 

impedi-los de ter uma comunhão vital diária com Cristo, são as 

ocupações das coisas da vida e do trabalho. Longe de mim pedir-lhe 

que deixe de cuidar da sua vida social e profissional, acabo de chamá-

lo a um equilíbrio entre a sua vida em sociedade, a sua vida profissional 

e a sua vida espiritual. 

 

A Bíblia diz que aquele que se une a Cristo está com ele um só 

espírito. 1 Coríntios 6:17 e o Espírito de Cristo nada mais é do que o 

Espírito de Santidade. Portanto, quanto mais vos apegardes a Cristo, 
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mais fortes sereis para caminhar em santidade e abandonar a 

pornografia e a masturbação. Então sabendo disso, o inimigo passará 

pela sua vida profissional para impedir que você dê tempo a Deus. 

Todos sabemos que o trabalho está ocupado e é bom estar ocupado para 

evitar a vagabundagem dos pensamentos. Mas sejamos muito 

cuidadosos porque, deixando-nos ocupar pelo nosso trabalho, 

ficaremos tão exaustos que não teremos mais tempo para rezar e meditar 

diariamente sobre a palavra. Quanto mais ocupado estiveres, mais o 

diabo te convencerá de que o teu horário não te permite rezar e meditar. 

Vamos ter muito cuidado quando começarmos a aprovar isto, é uma 

forma que o inimigo usa para nos roubar tempo.  

 

Estas passagens bíblicas - Êxodo capítulos 4 e 5 - dão-nos uma 

ilustração deste modus operandi do nosso adversário comum. Nestas 

histórias, trata-se de Deus que vem fazer uma promessa de libertação 

ao seu povo que sofreu durante muito tempo. E, quando o Faraó ouviu 

isso, o seu primeiro reflexo foi sobrecarregar as mentes dos filhos de 

Israel com todas as espécies de trabalho, de modo que eles não mais 

perdessem essa promessa de Deus. Nós o lemos em Êxodo 5:9 "Que 

estas pessoas sejam acusadas de trabalho, que se ocupem dele, e não se 

acautelem mais com palavras de mentiras". No tempo do Faraó, o que 

o inimigo tinha encontrado como uma arma eficaz para afastar o povo 

de Israel das palavras de Deus era muito trabalho. Hoje é a mesma 

estratégia que ele usa para roubar tempo aos homens e impedi-los de 

ouvir a Deus, para que não acreditem e sejam salvos. 

  

Não sejamos tão obcecados por conquistas profissionais e sociais 

que negligenciemos as nossas almas. Um equilíbrio é muito importante. 

A hora de reajustar é hoje e não amanhã. 

 

Então, a fim de condenar a estratégia deste diabo ao fracasso, 

peço-nos que equilibremos o nosso uso do tempo e dediquemos tempo 
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a Deus todos os dias. Assim como marcamos os dias de encontro com 

os amigos em nossas agendas, assim seja para os encontros diários com 

nosso Pai celestial.  

 

A hora de reajustar é agora. Além disso, o inimigo também usará 

os teus pensamentos para te conter se não tiveres cuidado. 

 

V.2 Pensamentos 

 

Além do tempo que o inimigo nos rouba através da distração e das 

ocupações da vida, ainda existe essa estratégia de focar nossos 

pensamentos no problema ao invés de focá-los naquele que traz a 

solução. Nesta luta, o inimigo fará você olhar para a magnitude do 

problema para evitar que você concentre sua atenção na grandeza do 

Senhor Jesus Cristo. O inimigo lembrar-te-á de todos aqueles anos em 

que estás sob o jugo da pornografia e da masturbação, lembrar-te-á de 

todas as vezes em que tomaste a decisão de desistir, mas não chegaste, 

fazer-te-á comparar com outros que andam devidamente com Cristo 

para te paralisar e fazer-te sentir o peso do teu pecado. E assim que você 

escolher acreditar em satanás quando ele te faz pensar em todas essas 

coisas, você só vai ver a magnitude do seu problema. Para condenar 

esta estratégia de satanás ao fracasso, primeiro coloque em sua cabeça 

que ele é um mentiroso, ou seja, tudo o que ele diz sobre você é uma 

mentira, ele nunca diz a verdade. A sua maneira normal de falar é dizer 

mentiras. Então, não deixes que os teus pensamentos se fixem mais 

neste problema de dependência. Não dê muita importância ao diabo 

pensando neste problema o tempo todo. Em vez de pensar sobre este 

problema a qualquer momento, pense agora a qualquer momento sobre 

quem tem que resolver o problema, ele é chamado Jesus. Não lute mais 

diretamente contra a pornografia e a masturbação, a batalha a ser 

travada é contra você mesmo. Luta, tu mesmo, para pôr de lado tudo o 

que te afasta do Senhor, e luta, tu mesmo, para que a oração se torne tua 
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amiga diária. Na terceira parte do livro, quando se trata de falar apenas 

de estratégias para superar esses vícios, vou falar ainda mais sobre eles.  

 

Como já disse, o inimigo tem objectivos a alcançar, e é por isso 

que está a introduzir estratégias que facilitarão a sua tarefa. Agora 

vamos falar sobre estes objectivos que o inimigo das nossas almas quer 

alcançar, mantendo-vos na masturbação e na pornografia. 

 

VI. Objetivos Inimigos 
 

O ladrão só vem para roubar, roubar e destruir. (João 10:10). 

 

1. Destruir famílias, destruir nações, destruir o mundo. 

 

O fruto da união de um homem e de uma mulher que se amam de 

todo o coração e que vivem na paz do Senhor Jesus, será 

inevitavelmente uma família onde prevalecerá a paz. Uma criança dessa 

família tem 90% de chance de crescer, tendo em mente as percepções 

que seus pais lhe ensinaram. Assim ele será um bom cidadão e 

especialmente um que se levantará para trazer luz a este mundo cego 

por Satanás.  

 

O inimigo das nossas almas, nunca gostará que as famílias do 

mundo estejam em paz, porque sabe que destas famílias sairão soldados 

de Cristo que virão incomodá-lo. É com isto em mente que ele usa a 

pornografia como meio de criar desordem em muitas famílias.  

 

 Pornografia e masturbação são a fonte de muitos divórcios. 

Muitas mulheres são agora vítimas da dependência dos seus maridos da 

pornografia e da masturbação. Eles se sentem rejeitados, seus maridos 

não querem mais intimidade com eles, porque já encontram satisfação 
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em se masturbar. Alguns deles pensam que estão apenas enganados por 

seus maridos, porque na verdade eu vos digo, um homem que se 

masturba sempre se comportará como um homem que tem amantes.  

 

Uma vez que se sentem rejeitados, aqueles que não têm controlo 

também se masturbarão para se satisfazerem, ou mesmo procurarão 

outros homens fora do casamento para satisfazerem os seus desejos 

sexuais. A longo prazo, não haverá mais intimidade entre marido e 

mulher, tudo por causa da pornografia e da masturbação. É assim que o 

diabo vem causar desordem nas famílias. E esses gêneros familiares 

acabam se desintegrando, em detrimento dos filhos, que não mais 

desfrutarão da alegria de ver mãe e pai juntos.  

 

É por causa deste vazio deixado no coração pelo divórcio dos pais, 

que temos hoje jovens que crescem com tanta amargura. Esta amargura 

em seus corações é apenas a precursora da ruína que trarão ao mundo 

se esta falta de amor deixada por suas famílias não for preenchida pelo 

amor do Senhor Jesus.  

 

Acredito firmemente que a maioria dessas mulheres que o diabo 

usa hoje nesses filmes pornográficos, tiveram uma infância complicada, 

na realidade elas não têm algo em seus corações, algumas delas não 

estão nada felizes com suas vidas. Eles precisam de Jesus Cristo, mas 

fingem ou não sabem realmente o que pode preencher essas lacunas em 

seus corações. O diabo aproveitou esta oportunidade para destruí-los 

para que, através deles, ele pudesse destruir as nações do mundo.  

 

Estou a falar com um pai neste momento. 

 

"Por amor a esta maravilhosa família que o Senhor vos deu, 

separai-vos da pornografia e da masturbação, porque não tendes idéia 

do dano que deixareis para as gerações futuras. Podes perguntar-te, mas 
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como é que desistimos disso? Não te preocupes meu amigo, a terceira 

parte do livro será dedicada exclusivamente a isto. Gostaria de lhe 

assegurar que há várias maneiras de derrubar Satanás.  

 

2. Abrandar um imenso desejo de servir ao Senhor e de viver 

na santificação. 

 

Quem entre nós não gostaria de servir a Jesus em toda a verdade, 

quem entre nós não gostaria de ouvir seu Criador falar com ele, quem 

entre nós não gostaria de amar seu Senhor com todo seu coração, quem 

entre nós não gostaria de ser guiado em tudo o que ele faz por seu Pai 

celestial, que entre nós não gostaria de se sentir importante e amado por 

Deus. A boa notícia é que Jesus Cristo já nos ofereceu todas essas coisas 

de graça quando Ele morreu na cruz.  

 

Mas o diabo odeia tal comunhão de Deus com os seus filhos, tanto 

que ele trouxe a pornografia para colocar uma barreira entre o Criador 

e as suas criaturas. A maioria dos que assistem a pornografia tem um 

profundo desejo de viver tal comunhão com Deus, mas a pornografia e 

a masturbação são grandes obstáculos.  

Alguns filhos de Deus gostariam muito de falar sobre o amor de 

seu Pai manifestado em seu Filho Jesus Cristo, mas quando pensam em 

sua fraqueza diante da pornografia e da masturbação, sentem-se 

indignos de falar em nome do    Senhor. 

  

Na verdade, isto é exatamente o que satanás quer. Quando os 

filhos de Deus se encontram em tais situações, Ele está feliz porque tem 

medo do Evangelho. Ele sabe que uma vez que estejam livres de 

pornografia e masturbação, eles vão pregar Jesus sem se sentirem 

culpados por qualquer pecado no qual eles sempre caem. Assim, eles 

precipitarão o seu julgamento. 
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3. Faça-nos sentir o peso do pecado, para nos impedir de 

seguir em frente e para nos fazer duvidar que estamos 

realmente livres do poder do pecado. 

 

O inimigo também visa fazer de você uma pessoa que sempre 

sente vergonha misturada com culpa. Satanás quer que você acredite 

que você é o pecador por excelência e que perca sua auto-estima. Não 

acredite nisso. 

  

Comentários 

 

Vocês são filhos e filhas amados de seu Pai sentados em um Trono 

elevado por toda a eternidade. O vosso Pai ama-vos e quer ajudar-vos a 

superar estas fraquezas. Não dês a satanás a oportunidade de te 

enfraquecer. 

  

4. Mudando a maneira de pensar 

 

Outro objetivo que satanás quer alcançar é mudar totalmente a 

maneira como os humanos pensam. Por exemplo, um homem que, em 

primeiro lugar, não crê em Jesus Cristo, depois que olha para a 

pornografia e se masturba há vários anos, achará isso normal. Irá 

mesmo mais longe para trazer filosofias que apoiam a masturbação e a 

pornografia, tal como a vemos hoje. Com efeito, existe actualmente um 

grande número dos chamados médicos, psicólogos, sexólogos, etc., que 

nos apresentam os aspectos positivos da masturbação. Acabando por 

ser bom, eles enlouqueceram.  

 

Aqui está o que eles mais defendem, na sua loucura: 
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- A masturbação ajuda a conhecer as suas partes sensíveis para que, 

no futuro, possa contar ao seu parceiro, para que tenha uma 

sexualidade plena. 

 

- A masturbação ajuda a reduzir o stress e é uma forma de explorar 

as sensações de se tornar um adulto sexualmente realizado, etc. 

 

Suas palavras são tão bem expressas que se você for ignorante, 

especialmente sobre a Palavra de Deus, você será pego em sua 

armadilha. Sua ação me lembra de satanás no Jardim do Éden quando 

ele usou palavras que eram necessárias para persuadir Eva a comer o 

fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. À primeira vista, 

esta proposta do diabo parecia maravilhosa para Eva, porque ela pensou 

que teria se tornado como Deus depois de comer o fruto desta árvore. 

Mas o que satanás não lhe disse foi que "depois de comer este fruto, eu 

reclamarei o poder que Deus te deu sobre o mundo, porque me 

obedeceste, e tu serás para a eternidade separado do teu Deus". Com 

este pensamento que acabo de desenvolver, quero apenas dizer-vos que 

aqueles que vos encorajam a masturbar-se, apresentando-vos todos 

estes chamados benefícios, não vos estão a dizer a verdade. Eles 

perseguem outra coisa, como o diabo no Jardim do Éden. 

  

No Jardim do Éden, depois que Eva ouviu a palavra do inimigo, 

ela não comeu diretamente o fruto, mas a Bíblia nos diz que "a mulher 

viu que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e que era 

preciosa para abrir a mente...". Depois de ouvir o inimigo, ela começou 

agora a cobiçar o fruto. É da mesma forma que uma pessoa que ouve 

estas pessoas que defendem a masturbação, primeiro cobiçará a 

masturbação, depois achará agradável satisfazer-se quando estiver em 

necessidade, e o fim é que comerá o fruto proibido agindo. Assim como 

Eva no jardim, uma pessoa que escuta aqueles que defendem a 

masturbação não percebe imediatamente que ele está se entregando nas 
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mãos de satanás e que por toda a eternidade ele será separado de Deus. 

A menos que se arrependam do seu pecado e decidam abandoná-lo.  

 

A verdade que os sábios deste século não dizem aos que os 

escutam é que irão para o inferno se não se arrependerem da pornografia 

e da masturbação. 

 

Aqui está uma passagem que diz respeito aos sábios deste mundo, 

aqueles que defendem a masturbação e que estão contra qualquer um 

que fala mal deste pecado. A Bíblia afirma que 

  

Ai daqueles que chamam ao mal o bem, ao bem o mal, 

Que transformam a escuridão em luz, e a       luz em luz 

Na escuridão, 

Que transformam a amargura em doçura e doçura 

Amargura!    Isaías 5:20 

  

5. Empurrar para a homossexualidade 

 

Hoje, a homossexualidade é uma coisa normal. Os sábios deste 

mundo dizem que esta é uma orientação sexual normal e que pode ser 

explicada cientificamente. Quando falam de "cientificamente", querem 

dizer a sua ciência e não a de Deus. Na verdade, a ciência deles que 

aprova a homossexualidade é uma loucura diante de Deus. É para eles 

que está escrito gabando-se de serem sábios, eles enlouqueceram 

(Romanos 1:22).  

 

Quando falo do facto de a pornografia poder conduzir à 

homossexualidade, não estou a falar dela com base na loucura de alguns 

dos sábios deste mundo, mas estou a falar dela como se se tratasse da 

ciência de Deus. A homossexualidade é uma forma de desordem sexual 
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que Deus não aprova, é por causa destas práticas que Ele queimou 

Sodoma e Gomorra, dando-as como exemplo a futuros homossexuais. 

O diabo sabe que Deus um dia castigará os homossexuais, por isso ele 

(satanás) fará com que muitos homens se tornem homossexuais, para 

que sofram junto com ele no inferno. Uma das estratégias que o inimigo 

encontrou para empurrar as pessoas para a homossexualidade é a 

pornografia. Deixa-me explicar como funciona.  

 

Em sites pornográficos, há o que eu chamo de desordem 

organizada. Por desordem organizada me refiro a abominações, mas 

eles as classificaram muito bem em categoria. Nestes sites existem 

várias categorias de vídeos, incluindo a categoria de vídeos 

pornográficos exclusivamente homossexuais. Então, como é que uma 

pessoa será empurrada para se tornar homossexual? 

  

Sabes, meu amigo, a pornografia é como uma droga, a pessoa que 

a usa torna-se viciada nela. E uma das características comuns das drogas 

é que aqueles que as usam sempre procurarão doses ainda maiores do 

que aquelas que já usaram, para se sentirem confortáveis. É por isso que 

quanto mais pessoas que assistem pornografia, mais eles ficam nessas 

coisas, mais eles vão procurar vídeos que são ainda mais perversos do 

que os que eles já assistiram. Em sua busca por mais perversidade, ele 

provavelmente irá ver vídeos pornográficos homossexuais. É assistindo 

a esses vídeos pornográficos homossexuais que ele abrirá a porta para 

os demônios que agem por trás da homossexualidade. Quanto mais a 

pessoa assiste a esses tipos de vídeos, mais provável que ele ou ela será 

para reproduzi-los na realidade. Foi assim que muitos se tornaram 

homossexuais. 

 

6. Empurrando as pessoas para a zoofilia 

 

O mesmo raciocínio se aplica ao ponto anterior. 
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7. Empurrar para a prostituição 

 

A prostituição é definida como sendo a remuneração do ato 

sexual, é também definida como uma aliança imoral. É exactamente o 

que acontece na pornografia, estes homens e mulheres são pagos para 

filmar estas cenas. Além disso, são uniões imorais no sentido de que 

não estão vinculadas pelos vínculos do matrimônio. Então é adultério. 

 

A prostituta é aquela que ganha dinheiro fazendo sexo por 

dinheiro. É exactamente o que o actor pornográfico faz. Ele é um 

prostituto. 

 

A prostituta é a mulher cuja profissão é fazer sexo por dinheiro. É 

exactamente o que a actriz pornográfica faz, por isso é uma prostituta.  

 

Por trás destes vídeos pornográficos, há um demónio da 

prostituição. Assim, uma rapariga que vê pornografia terá 

inevitavelmente uma mentalidade de prostituta. Isto será sentido na sua 

língua, nas suas roupas, até na sua maneira de ver os homens. Uma das 

características das prostitutas é que elas não pertencem a nenhum 

homem, elas dormem com ninguém. É exactamente assim que uma 

rapariga que vê pornografia se comporta. Na verdade, ela vai namorar 

vários "caras" só por dinheiro ou para satisfazer seus desejos sexuais. É 

o mesmo para um rapazinho que faz estas coisas. Uma mulher que se 

masturba diante da pornografia acabará um dia traindo seu marido com 

outro homem, porque por trás da pornografia há um espírito de 

prostituição que começará a controlá-la. É o mesmo para um homem 

que faz estas coisas. Um dia, sem talvez querer, ele vai trair a sua 

mulher com outra. Porque o espírito da prostituição a quem ele abriu as 

portas através da pornografia o estará controlando.  
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      VII.  Consequências 
 

A pornografia é como um macaco bebé a ser alimentado. No 

início, o macaco bebé é giro e não nos pode fazer nada, por isso não há 

perigo de o ter e de o alimentar. Mas quanto mais ele é alimentado, 

maior ele fica, e quanto maior ele fica, mais comida ele consome, até 

que um dia ele se torna um gorila que vai esmagar você.  

 

Aqueles que encorajam a pornografia e a masturbação, não se 

atrevem a dizer aos seus discípulos que este macaquinho que estão 

alimentando um dia se tornará um gorila, que esmagará suas vidas sem 

misericórdia. Por detrás da pornografia e da masturbação, há 

consequências muito graves. Nas seguintes linhas, listaremos algumas 

delas.  

 

VII.1 Em casamento 

 

1. Aqueles que vêem pornografia acabam por deixar de ser 

estimulados apenas pelos seus cônjuges. 

 

De facto, quem passa o seu tempo a ver pornografia, tem o seu 

cérebro habituado a associar estimulação e ecstasy a imagens ou vídeos. 

É por isso que será difícil para ele ou ela ser estimulado apenas pelo seu 

cônjuge. É por isso que, em alguns casais, antes de realizarem o acto 

sexual, são obrigados a olhar para imagens pornográficas para serem 

estimulados. Tudo isso porque seus cérebros já estão acostumados a 

serem estimulados apenas por imagens e vídeos. Mesmo que sejas 

casado, a pornografia será sempre um pecado. 

 

2. A pornografia dá uma visão truncada da sexualidade.  
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Qualquer um que assista a pornografia será sempre tentado a 

reproduzir essas aventuras virtuais à realidade. Para este indivíduo, a 

definição de sexualidade será a dada pela pornografia. É por isso que, 

em alguns casais, existe agora um grande problema quando se trata de 

ter relações sexuais, porque ou o marido confunde a mulher com uma 

actriz pornográfica, pedindo-lhe posições complicadas, que ela não 

tolerará, ou a mulher confunde o marido com um actor pornográfico, 

pedindo-lhe que reproduza para ela o que vê na pornografia. É assim 

que haverá mal-entendidos que abrirão as portas à infidelidade e, a 

longo prazo, o divórcio estará no horizonte. 

  

3. Causa da ejaculação precoce nos homens 

 

Muitas liberdades sexuais não aceitam isso e se tornam ridículas 

ao tentar contradizer o real. Entre suas mentiras, eles dizem que a 

masturbação ajuda o homem a controlar sua excitação, mas isso é falso 

e louco da sua parte.  

 

Um homem que assiste a pornografia e se masturba, acostuma seu 

corpo à satisfação imediata. Ele atinge rapidamente o orgasmo e ejacula 

em poucos minutos. Na verdade, aqueles que se masturbam sabem que 

eles ejaculam muito rapidamente (não mais de três minutos após o 

início da masturbação).  

 

Uma vez que seu corpo está acostumado à satisfação imediata, 

será difícil para o homem manter ao longo do tempo durante o 

relacionamento íntimo. Isto é como o problema da ejaculação precoce 

é criado para o homem que se masturba.  

 

Que provem o contrário pela loucura da sua ciência. 
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4. Pornografia e masturbação tornam-te egoísta.  

 

Aquele que se dedica a estas práticas entra numa espécie de espiral 

na qual ignora as necessidades e desejos sexuais do outro. Ele começará 

a se concentrar apenas em si mesmo e não mais em compartilhar o 

prazer com o outro. 

 

5. Abre portas para mulheres à noite 

 

Durante o sono, o homem terá a impressão de que está fazendo 

sexo com uma mulher. Acontece como num sonho, ao mesmo tempo 

que uma realidade. 

 

6. Abrir as portas para os maridos da noite 

 

É o mesmo que o ponto 5. 

 

Comentário. 

 

Muitas mulheres (estou falando daqueles que assistem 

pornografia e daqueles que se masturbam) às vezes se perguntam, por 

que algo acontece com meu marido, por que suas finanças ainda estão 

bloqueadas, por que ele ainda está doente, por que isso, por que aquilo. 

O que elas às vezes esquecem é que, olhando para a pornografia, elas 

abrem as portas para os maridos à noite, que se tornam rivais de seus 

maridos. Por isso, como são rivais, atacar-lhes-ão (somente se os 

maridos em questão não andarem com Jesus Cristo), tocando-lhes na 

saúde, nas finanças, etc. É assim que, olhando para a pornografia, uma 

mulher pode destruir até mesmo seu marido sem saber. O que acabei de 

dizer também é verdade para qualquer homem que veja pornografia. 
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VII.2 A nível psicológico 

 

1. Vergonha, que cria um sentimento de inferioridade quando 

você pensa em outros que não estão sob este jugo. 

 

Vais começar a pensar: "Se eu fosse como..." E isso já cria um 

sentimento de inferioridade em ti. O que não é uma coisa boa. 

 

2. A culpa 

 

Você terá a impressão de que Deus está farto de você, como se Ele 

tivesse colocado uma grande cruz em você de antemão. 

 

3. Ódio de si mesmo 

 

Fiz tantas coisas que agora me fazem querer vomitar", disse um 

homem.  

 

4. O medo de ser descoberto, ou de ser atingido por Deus. 

 

5. Perda de auto-estima 

 

 VII.3 Nível emocional  

  

1. Falta de amor pelos outros.  

 

A pornografia leva uma pessoa a odiar-se a si própria. A Bíblia 

nos pede que amemos os outros como amamos a nós mesmos. Então, 

se uma pessoa já não se ama a si mesma, como poderia amar os 

outros? 
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VII.4 A nível intelectual e mental 

 

1. Redução das habilidades de raciocínio (não para todos) 

2. Perda de memória 

3. Uma visão distorcida da sexualidade 

4. Faz de ti prisioneiro num mundo irreal de fantasias perversas.  

 

VII.5 A nível espiritual 

 

1. Pornografia e masturbação afetam seriamente a comunhão 

com Deus. 

 

Aqueles que estão sob este jugo, sentem-no e sabem-no.  

 

2. Perda do gosto pelas coisas divinas 

 

Falta de interesse em escutar a Palavra de Deus, ler a Bíblia, orar, 

orar, orar, orar, orar aos jovens, etc. 

 

3. Portas amplamente abertas a posses demoníacas 

 

O espírito de sedução, impureza, prostituição, homossexualidade, 

marido noturno, mulher noturna, zoofilia etc.  

  

 

VIII. As mentiras da pornografia 
  

A pornografia é uma grande mentira do diabo. Como sempre, o 

diabo toma o que Deus criou e procura perverter e torcer seu uso. Este 
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é o caso do sexo. O diabo quer que acreditemos que ele tem o verdadeiro 

manual de uso sexual.  

 

Com efeito, o único que possui o verdadeiro manual de utilização 

de um produto é o seu fabricante. Por exemplo, a Samsung não pode 

dizer-lhe como utilizar o seu telemóvel IPhone porque não o fez. Se 

você tem um telefone IPhone e quer saber como usá-lo, você vai para a 

Apple porque essa empresa fez isso. É somente com ela que você terá 

informações confiáveis sobre o uso de seu dispositivo.  

 

É o mesmo com o sexo. Se queres saber como usá-lo, tens de falar 

com a pessoa que o criou. Só Ele tem o verdadeiro manual do utilizador 

e é só com Ele que terás informação fiável sobre o uso sexual.  

 

Usando pornografia e masturbação para ensinar-lhe sobre o uso 

do sexo é como usar o manual do usuário Galaxy S7 oferecido pela 

Samsung quando você está procurando o conhecimento que irá ajudá-

lo a usar o seu telefone IPhone. Isto é uma loucura. O manual do usuário 

real será obtido do fabricante da marca que você possui. Se você tem 

um iPhone, em seguida, entre em contato com a Apple porque é esta 

empresa que fez isso. E se queres usar o teu sexo, fala com Deus, porque 

Ele o criou. 

 

Ouvir todas estas pessoas que vos mostram os lados positivos da 

pornografia e da masturbação, com base na sua chamada investigação 

científica, em vez de ouvir Deus que criou o vosso sexo, é pura loucura. 

  

 De acordo com Deus, seu criador: 

 

1. Onde podemos desfrutar de sexo? 
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 Em casamento 

 

2. Quem deve gostar de sexo?  

 

O homem e sua esposa 

 

3. Porquê sexo?  

 

Primeiro partilhar o amor com o outro e ainda criar fortes laços de 

intimidade, depois reproduzir. 

 

4. Como desfrutar do sexo?  

 

Ambos sabemos o uso natural que Deus deu a um homem para 

desfrutar de sexo com a mulher. 

 

O diabo, sendo o pai das mentiras, vem enganar os homens, como 

em seus hábitos, através da pornografia e lhes diz: 

 

"Você pode desfrutar do sexo onde quiser, com a pessoa de sua 

escolha, quando quiser, como quiser. Você não precisa esperar pelo 

casamento, você pode encontrar um amigo sexual, você pode se 

masturbar, mulheres podem dormir com mulheres e homens com 

homens. "Estás a ver estas desordens? É precisamente porque não é o 

diabo que possui o verdadeiro manual de uso sexual, é Deus.  

 

Ainda é ridículo acreditar no que Satanás diz sobre sexo, quando 

não o criou. Portanto, não é para ele e seus discípulos, que defendem 

essas coisas, que nos dão instruções sobre como usar o sexo. É Deus, o 

Pai do Senhor Jesus Cristo e nosso Pai, que deve nos dar instruções 
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sobre como usar o sexo, porque foi Ele quem o criou e só Ele tem o 

verdadeiro manual para usar este produto. 

 

Outra mentira da pornografia é que ela ensina que as mulheres são 

inúteis, exceto uma máquina que os homens podem usar para satisfazer 

seu desejo sexual. Através da pornografia, o diabo reduz as mulheres a 

simples alvos potenciais para satisfazer desejos sexuais. A pornografia 

desumaniza as mulheres. 

 

Satanás, apanhamos-te e sabemos que estás a mentir! As nossas 

mães e irmãs não são o que nos querem ensinar através da pornografia. 

As mulheres são dignas de respeito. 

 

             IX. Os professores dos ignorantes 
 

Os professores dos ignorantes são todos aqueles que defendem a 

pornografia e a masturbação. Têm discursos grandiloquentes mas ocos. 

Eles estão cheios de orgulho quando falam de sexo, apresentando o lado 

bom da pornografia e da masturbação. É como se fossem eles que 

criaram o sexo ou ajudaram a Deus quando Ele o criou. 

 

Dizem que todos são livres para escolher a sua orientação sexual. 

O paradoxo é quando falam de liberdade, enquanto são escravos das 

paixões da carne que os levam a ver pornografia e masturbar-se. 

  

Eles acham que estão a ser bons quando ficam loucos. Eles têm 

muita confiança em si mesmos para desprezar a autoridade do Senhor. 

Estas pessoas ensinam que é seguro masturbar-se e ver pornografia. Por 

causa deles, o caminho para a verdade está desacreditado. 
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Com efeito, por causa dos seus ensinamentos de mentiras que 

induzem em erro uma militância de almas por quem Jesus Cristo 

derramou o seu Sangue, serão punidos.  

 

Mas o desejo de Deus é que todos eles mudem suas vozes e voltem 

para Ele. 

 

Além disso, gostaria de lhes dizer que na masturbação e na 

pornografia não há benefícios porque são atos abomináveis que Deus 

não aprova.  

 

Qual é o lado bom de pecar contra Deus? Se você encontrar a 

resposta para esta pergunta, então você vai encontrar o lado bom da 

masturbação e pornografia. 

 

 

X. Perguntas e Respostas 
  

1. Querido Georges, é normal o diabo manter-me cativa de 

pornografia e masturbação? 

 

 A verdade é que Jesus já pagou o preço para que você não esteja 

mais sob o poder do pecado e de Satanás. As trevas já não têm qualquer 

poder sobre vós por causa do Sangue de Jesus Cristo. Então não é 

normal estares sob o jugo de Satanás. Eu o aconselho a ler e interiorizar 

estes versículos: Colossenses 2:14-15, onde nos é dito claramente que 

Deus despojou os poderes das trevas de todo poder sobre nós. 

Apocalipse 12:11, onde a Bíblia nos diz claramente que vencemos 

satanás por causa do Sangue de Jesus Cristo. 

 

Mas eu gostaria que você conhecesse Ana, mesmo que Jesus 

Cristo já tenha pago o preço pelos seus pecados, a realidade é que se 
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você mesmo abrir a porta para o inimigo através do seu modo de vida, 

é nesse momento que ele poderá entrar na sua vida e dominá-lo, 

mantendo-o cativo de todo tipo de coisas ruins. Isto é o que eu chamei 

de paradoxo (salvo pelo sangue de Jesus Cristo, mas escravo do 

pecado). 

 

2. Então, querido Georges, o que abre a porta para Satanás nas 

nossas vidas? 

 

É só pecado, meu amigo. É verdade que todos nós bronzeamos 

de uma forma ou de outra, mas quando perseveramos no mal que 

fazemos, é neste momento que abrimos a porta para o diabo. 

 

Por exemplo, no primeiro dia uma pessoa bebe até ficar bêbada, 

podemos dizer que pode ter sido um erro e que nos próximos dias, a 

pessoa vai se recuperar e saber que o que fez não foi bom. Mas se a 

pessoa não se recupera e continua a beber até se embriagar, faz disso 

um hábito, é neste momento que ela abre muito a porta para o espírito 

demoníaco do alcoolismo que começará a controlar sua vida. 

Entendeste-me, Anne? 

 

3. Eu entendi, querido Georges. Posso fazer-lhe mais uma 

pergunta? 

 

Força, meu amigo, estou aqui. 

 

4. Ver pornografia é pecado? Se sim, porquê? 

 

Sim, Anne, ver pornografia é pecado. Porque a pornografia é 

satânica. De fato, por trás desses filmes não é o Espírito do Senhor 

que age, é o espírito de Satanás. O Senhor Jesus Cristo nos disse que 
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nossos olhos eram as luzes de nossos corpos, então quando você 

deixa seus olhos olharem para as coisas de satanás, toda a luz em você 

vai se transformar em escuridão. Se toda a sua luz se transforma em 

escuridão, então imagine em que escuridão você se encontrará.  

 

5. Querido Georges, porque diz que a pornografia é satânica? 

 

Georgess : Muito boa pergunta Anne! Primeiro que tudo, você sabe 

sobre prostituição? 

Ana: Sim, eu sei. 

O que é a prostituição para si? 

É sobre usar o teu sexo para ganhar dinheiro. 

Muito bem dito! Então, a prostituição vem de    Jesus Cristo? 

Ana: Não! Jesus não gosta, está pecando contra Ele. 

Exactamente! Por isso, Anne, gostaria que soubesse hoje que a 

pornografia não é mais do que prostituição e também adultério. 

Prostituição porque essas mulheres e homens que fazem esses filmes 

pornográficos usam seu sexo para ganhar dinheiro. Estas atrizes 

pornográficas não são diferentes daqueles que se colocam ao longo da 

avenida para dormir com os homens, a fim de obter dinheiro. É também 

adultério, porque esses homens e mulheres fazem sexo juntos quando 

não estão unidos    pelo vínculo do casamento. Deus não está lá, e se 

Deus não está em uma coisa, é o diabo que vem para se estabelecer 

porque a natureza não pode suportar o vazio. Foi por isso que te disse 

que a pornografia é satânica. E é realmente satânico. 

 

6. Caro Georges, algumas pessoas dizem que a pornografia é 

uma forma de se educar sexualmente, o que você diz? 

 

    Eles são mentirosos, minha amada Anne. Como te disse antes, 

a pornografia é má. E não são os demônios que devem nos educar 
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sobre sexo, porque não sabem nada sobre isso. A única pessoa digna 

de nos educar nesta matéria é o nosso Pai celeste. Porque Ele é 

Aquele que criou o sexo, é, portanto, Ele o único que tem o 

verdadeiro e único manual para usar o sexo.  

 

      Lembre-se do que já lhe disse, não é a Samsung que tem de 

lhe dizer como usar o telefone IPhone, é a Apple. 

 

7. Oh, querido Georges! Todas estas pessoas bem vestidas, com 

um alto nível de linguagem, são mentirosas! 

 

     Sim, Anne, eles são mentirosos, como o seu mestre satanás. 

Nunca os sigas, eles levam-te à morte eterna. 

 

8. Georges, um cristão pode masturbar-se? 

 

Aquele que realmente recebeu Jesus Cristo em sua vida e aprende 

a fazer o que o Senhor fez, não pode se masturbar porque o Espírito 

Santo o invocará severamente. 

 

De fato, é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os 

filhos da rebelião, entre os quais uma vez andamos quando vivíamos 

em pecado.  

 

Nós, filhos de Deus, não andávamos mais entre as pessoas que se 

rebelaram contra Deus, fazendo conscientemente o que é errado com 

seus olhos. Se somos verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo e 

filhos/filhas de Deus, não podemos nos comportar como aqueles que 

não conhecem a Deus. Somos chamados a brilhar como luzes no meio 

desta geração perversa.  
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Acho que já te expliquei que a masturbação é um pecado, minha 

querida Anne. 

 

9. Georges, não estás cansado de mim? 

 

Não, Anne, estou feliz por falar contigo, já agora. 

 

10. Então me diga, se Jesus Cristo já nos libertou do poder 

do pecado, por que muitos cristãos ainda estão sob o jugo da 

pornografia e masturbação? Além disso, a Bíblia diz que 

aquele que está em nós é mais forte do que aquele que está no 

mundo, por que então aquele que está no mundo domina 

alguns cristãos? 

 

Como já vos disse Ana, Jesus Cristo já fez a sua parte, derramando 

o Sangue para nos redimir e libertar-nos da força do pecado. Mas Ele 

também nos pede que nos esforcemos para não viver em desordem por 

medo de abrir as portas ao inimigo das nossas almas. O que Jesus fez 

por nós é poderoso e ninguém pode contestar isso. Se muitos cristãos 

estão sob o poder de Satanás é porque eles vivem de qualquer maneira. 

Eles vivem como as pessoas do mundo que rejeitam Jesus Cristo. É por 

causa do seu modo de vida que o diabo pode mantê-los sob o jugo da 

pornografia e da masturbação, mas não só então. 

 

Os outros cristãos são aqueles que não oram o suficiente a Ana. 

Você sabe, o Senhor já nos disse que nós estávamos no mundo, mas nós 

não éramos do mundo. Então, como não somos do mundo, devemos 

permanecer conectados com o lugar de onde viemos. E a única coisa 

que nos liga de onde estamos é a oração. Você sabe Ana, a oração é o 

que nos dá a força para andarmos como verdadeiros filhos de Deus no 

meio desta geração perversa. Então, se não orarmos, como estamos no 

mundo, seremos levados por tudo neste mundo, como a pornografia e a 
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masturbação que você acabou de mencionar. Para ser mais preciso, há 

duas categorias de cristãos sobre os quais o diabo domina. Primeiro os 

que vivem como os pagãos, e segundo os que não oram o suficiente 

(pecam por fraqueza). 

 

À pergunta de por que aquele que está no mundo dominou alguns 

cristãos, enquanto aquele que está nos cristãos é mais forte do que 

aquele que está no mundo, eu respondo assim.  

 

Anne, sabes, o Espírito Santo em nós é como electricidade numa 

casa. Assumindo que há eletricidade em casa, a bateria do seu telefone 

está descarregada, mas não tem um carregador para ligar à tomada 

elétrica para beneficiar da energia elétrica disponível. Neste caso, o 

problema está em que lado. No lado da electricidade ou no teu lado. É 

evidente que o problema está do seu lado, cabe-lhe a si procurar o 

carregador para ligar à tomada eléctrica de modo a beneficiar desta 

energia. O mesmo acontece conosco, o Espírito Santo está sempre 

disponível para nos dar a força de abandonar o pecado, mas somos nós 

que não nos conectamos com Ele para ter essa força. Este carregador, 

que devemos ligar ao Espírito Santo dentro de nós para termos força, é 

chamado oração. Se muitos ainda estão sob o jugo de satanás, que é 

menos poderoso que o Espírito Santo neles, é precisamente porque não 

oram.  

 

Acho que me fiz entender, Anne! 

 

11. Obrigado, Georgess. Só a penúltima pergunta antes de te 

deixar continuar com o livro. Eu gostaria de saber o que fazer 

então se você for solteiro, mas seus impulsos sexuais são muito 

fortes e você não pode gerenciá-los. 
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Anne, é verdade que gerir os teus impulsos sexuais não é uma 

coisa fácil, e eu sei disso. Mas sabes, Deus não é sádico. Se instituiu o 

momento do celibato sabendo que neste momento o homem ou mulher 

enfrentará impulsos sexuais, que também criou uma forma de suportar 

isto sem pecado. É Deus quem nos permite ter impulsos sexuais, porque 

foi Ele quem criou o corpo. Mas sua Palavra nos diz que Deus não 

permitirá que sejamos tentados além das nossas forças, então se Ele nos 

permite ter esses impulsos sexuais durante o momento do celibato, é 

apenas uma prova de que esses impulsos não são mais fortes do que nós 

e que podemos suportá-los. A melhor maneira de não cair no mal é 

rezar. E também para se disciplinar em termos do que vê, das pessoas 

que conhece, etc. 

 

12. O que fazer então para deixar a pornografia e a 

masturbação? 

 

Então Anne, leia o resto do livro e eu lhe direi claramente o que será 

preciso para sair desses jugos de satanás. 

 

13. Obrigado Georgess! 
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Parte Dois 
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I. Do vício do corpo à obsessão espiritual. 
 

 I.1 Os Factos 
 

No primeiro dia em que olhaste para a pornografia, não foi 

necessariamente um espírito que te empurrou, foi talvez 

inadvertidamente ou por curiosidade. Mas quanto mais olhares para ela, 

maiores serão as portas que abres aos espíritos malignos, que poderão 

possuir-te e controlar-te. Nessa altura, já não será um simples vício 

corporal que um psicólogo ou algum especialista em sexologia possa 

tratar, mas sim um problema espiritual. Agora você estará diante das 

forças das trevas, não dos simples impulsos do corpo. E neste caso, para 

ser libertado, você terá que ir a Jesus Cristo, porque somente Ele pode 

realmente te libertar, e te libertar para sempre.  

 

Pornografia funciona como uma droga, quando você experimentá-

lo uma vez, mais tarde você será sempre tentado a voltar para tomá-lo 

novamente, e desta vez uma dose maior do que a última. Quanto mais 

consumimos, mais nos tornamos totalmente dependentes dela. Quanto 

mais uma pessoa assiste pornografia, é claro que eles sempre vão 

procurar por cenas mais perversas e emocionantes. Porque é que é esse 

o caso? Porque é o funcionamento específico das drogas para aumentar 

a dose para cada novo consumo. 

 

Uma criança de oito anos de idade exposta à pornografia ficará 

primeiro chocada com as imagens, mas alguns anos ou meses depois 

será tentada a ir ver por si mesma o que é realmente. E especialmente 

que hoje em dia, um clique no teclado ou uma pesquisa no Google é 

suficiente para obter pornografia. Uma vez que esta criança está 

assistindo, ela será tentada a voltar e assistir mais e mais, de modo que 

o vício é criado. 
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Até então eu só mencionei os fatos, mas vamos nos perguntar, 

como e por quê, se um indivíduo que olha para pornografia e 

masturbações se torna viciado, por que ele não pode desistir mesmo 

quando ele toma uma decisão firme?  

   

I.2 Como o vício é criado. 

 

Na vida, quando conseguimos fazer algo que planejamos há vários 

anos, há um sentimento de satisfação em nós que é criado. Mesmo 

quando um indivíduo come, ele ou ela sente alguma satisfação, 

especialmente depois de passar fome por um tempo. É a mesma 

sensação que um indivíduo que toma água sente quando vem saciar sua 

sede sob um sol ardente. Quando um indivíduo sofre o ato sexual, ele 

ou ela também experimenta uma certa satisfação.  

  

Esta sensação de satisfação vem do cérebro, que liberta dopamina 

(uma substância que combina a sensação de prazer com 

comportamentos que sustentam a vida).  

 

 Em toda a atividade que o homem realiza aqui na Terra, há o 

chamado limiar da recompensa, abaixo do qual não está satisfeito e 

acima do qual está satisfeito. Para compreender esta noção, tomemos o 

exemplo de um estudante que, desde o jardim de infância, obtém apenas 

70% ou mais. Seu limiar de recompensa é, portanto, fixado em 70, sem 

que ele perceba. É por isso que o dia em que ele recebe menos de 70% 

ele não estará satisfeito, --bem porque para ele, a única porcentagem a 

partir da qual ele pode ser satisfeito é de 70--.  

 

O mesmo acontece com alguém que vê pornografia e 

masturbações. Como?  
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Com efeito, devido à ultra-excitação que produz no telespectador, 

a pornografia desencadeia uma produção elevada de dopamina, o que 

aumentará significativamente o limiar de recompensa. Como já vos 

disse, abaixo deste limiar de recompensa, o indivíduo sentir-se-á 

sempre insatisfeito. E como nenhum outro ativado pode proporcionar-

lhe sensações tão fortes como a pornografia e satisfação como a 

masturbação, o indivíduo sempre quererá voltar para lá, porque será a 

única maneira de se satisfazer, atingindo seu limiar de recompensa. Ele 

vai voltar atrás novamente e novamente, até que ele se torna totalmente 

dependente dele. É por isso que ele não será capaz de se livrar dele tão 

facilmente. 

 

Penso que esta explicação científica foi muito clara, mas o 

problema continua a ser este; uma pessoa a quem só é dada esta 

explicação científica procurará a todo o custo outra explicação da 

ciência para sair desta dependência. É por isso que algumas pessoas vão 

ver psicólogos, terapeutas sexuais e assim por diante. Mas o que eles 

não sabem é que o problema do vício da pornografia e da masturbação 

vai além do quadro científico e atinge o espiritual. Este é o caso do vício 

em qualquer tipo de droga.  

 

No caso da pornografia e da masturbação, vincularei, pois, esta 

explicação científica, dentro dos limites da revelação que me foi dada 

pelo Senhor, às realidades espirituais, para que compreendais que, de 

facto, na sombra da dopamina, que cria um nível de satisfação abaixo 

do qual não se está satisfeito, há espíritos impuros que vêm concentrar-

se neste funcionamento natural do corpo humano.  

   

I.3 À sombra das explicações científicas 

 

Em todas as actividades humanas, há um limiar de recompensa, 

como já dissemos. Eu disse-nos que uma pessoa que assiste a 
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pornografia e se masturba sempre tende a voltar atrás porque é a 

única maneira de chegar ao seu limiar de recompensa, é o que a fará 

tornar-se escrava dela. Como a pornografia é uma droga, todos os dias 

a pessoa terá que tomar uma dose para se sentir confortável.  

 

I.3.1 Como é que esta situação deixa o nível físico e atinge o nível 
espiritual? 

 

Quando falei sobre pornografia e masturbação na primeira parte 

do livro, fiz-nos ver que por trás dessas coisas há espíritos maus agindo. 

Espíritos de sedução, fornicação, prostituição, etc. 

 

Também acabei de nos explicar como o corpo pode ficar viciado 

nessas coisas. Agora é hora de entendermos como deixamos o vício do 

corpo à obsessão ou posse espiritual.  

 

Para isso, gostaria de começar com uma ilustração. Tomemos o 

exemplo de uma pessoa que mente o tempo todo. A mentira no início 

pode ser considerada uma fraqueza da sua parte. Porque cada um de nós 

mentiu pelo menos uma vez sem amar a própria mentira. Mas se a 

pessoa perseverar na mentira e não tentar abandoná-la, é nesse 

momento que o espírito atual da mentira virá a possuí-la. Neste 

momento, não será mais uma simples fraqueza, mas um espírito de 

mentiras que a controlará. Quando você perseverar em uma coisa 

ruim que você está acostumado a fazer, você abre as portas para as 

posses malignas relacionadas a essa coisa ruim. O mesmo se aplica 

à pornografia e à masturbação. Uma pessoa que persevera nestas coisas, 

voluntariamente ou por fraqueza, infelizmente abre as portas para 

posses demoníacas. Assim é como a pornografia e a masturbação, que 

eram apenas fraquezas do corpo, que eram os desejos da carne, se 

tornarão jugos espirituais. 
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Neste caso, estaremos numa situação em que, por um lado, o 

corpo é viciado em pornografia e masturbação por causa da busca do 

único limiar de recompensa e, por outro lado, os maus espíritos a quem 

a pessoa abriu as portas procurarão se alimentar para crescer. O que 

dizes, Georges, os espíritos também se alimentam? Sim, os espíritos 

também precisam de comer para estarem em forma para poderem 

crescer. Da mesma forma que o seu espírito precisa da Palavra de Deus 

para nutrir e crescer, os espíritos maus também precisam de actos de 

abominação para crescer. Saiba desde hoje que todo vídeo pornográfico 

assistido, todo ato de prostituição, todo ato de adultério, são alimentos 

dados aos espíritos que atuam por trás da pornografia e da masturbação. 

É isso que os faz crescer.  

 

No primeiro dia em que entram numa pessoa, não são assim tão 

grandes. É com o tempo que eles crescem. Como é que eles crescem? 

Elas crescem cada vez que a pessoa comete atos de abominação 

(voltaremos a isso mais tarde). 

 

O facto de uma pessoa voltar sempre à pornografia e à 

masturbação pode ser cientificamente explicado como a procura de 

alcançar o único limiar de recompensa, mas à sombra desta realidade 

científica será antes o espírito de fornicação (em colaboração com a sua 

carne) que a levará a olhar para a pornografia, para que o espírito 

impuro se alimente e cresça para fazer coisas ainda mais horríveis do 

que fazê-la olhar para a pornografia e masturbar-se.  

 

 

I.3.2 Como a carne colabora com os espíritos maus? 

 

Disse-te que a primeira vez que olhaste para pornografia ou te 

masturbaste, não foi um espírito que te empurrou? Na verdade, a 

pornografia e a masturbação são, antes de mais nada, obras da carne, 
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antes de se tornarem opressões ou possessões demoníacas. Deixa-me 

explicar-te isto! E acima de tudo, sigam-me muito bem. 

 

Com o primeiro Adão, Deus primeiro criou o espírito (Gênesis 

1:26), depois formou o corpo (Gênesis 2:6-7). De fato, é o mesmo 

processo que se faz para aquele que crê no último Adão, que é Jesus 

Cristo (1Coríntios 15:45). Por causa do pecado do Jardim do Éden, o 

corpo e o espírito do primeiro Adão estão condenados a morrer. É uma 

natureza caída, que não se submete à vontade de Deus. É por isso que 

aqueles que ainda não encontraram Jesus Cristo vivem em imoralidade, 

mentiras, perversão sexual, etc. Tu e eu éramos todos contados entre 

estes homens antes de encontrarmos Jesus Cristo. Agora, o que 

acontece quando realmente encontramos Jesus Cristo é que nos 

tornamos uma nova criatura (2: Coríntios 5). Não é a melhoria da pessoa 

velha, mas uma nova pessoa é criada em nós. Desta vez, é o espírito do 

último Adão, Jesus, que é criado em nós, como um substituto para o 

espírito caído do primeiro Adão. Estaremos agora numa situação em 

que o espírito do último Adão, Jesus, vive no corpo caído do primeiro 

Adão. É por isso que existe esta batalha entre o Espírito e a carne. Seus 

desejos são sempre opostos, porque o corpo do primeiro Adão está 

caído, isto é, sempre inclinado a fazer o mal e o Espírito do último Adão 

está sempre disposto a fazer o bem. 

  

Os demônios, que são anjos caídos, não vêm mais para se apegar 

ao nosso corpo, que também é uma natureza caída. Ambos caíram, e é 

por isso que colaboram muito bem. Nosso corpo caído está sempre 

inclinado a fazer o mal, entre esse mal posso mencionar o fato de ver 

pornografia e se masturbar. Agora, quanto mais você habitar nas obras 

da carne, mais você abrirá as portas para os espíritos malignos que têm 

obras semelhantes às da carne. Os demônios agora acrescentarão poder 

espiritual às obras da carne. Assim é como os Demónios se ligam à 

nossa natureza caída, que é o corpo. Enquanto tudo isso está 

acontecendo, a natureza de Cristo em nós está entristecida. É por isso 

que, cada vez que aquele que ama verdadeiramente a Jesus cai no 
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pecado, ele sente tristeza nele. Se você não sente nenhuma tristeza 

depois de fazer algo errado, é a prova de que você ainda não encontrou 

Jesus Cristo. 

 

Em suma, em todas as actividades que fazemos, existe um limiar 

de recompensa. É o mesmo com pornografia e masturbação. Um 

indivíduo que assiste a pornografia aumenta seu limiar de recompensa 

por causa das sensações ultra eufóricas que produz. Portanto, como 

nenhuma outra atividade pode proporcionar o mesmo nível de 

satisfação que a pornografia, o indivíduo sempre voltará a ela para 

atingir seu limiar de recompensa. É assim que o corpo dele fica viciado. 

Como ele faz disso um hábito, torna-se dependente dele e viciado. Uma 

vez que ele se torna viciado nisso, ele então abre as portas para os 

espíritos malignos que virão habitar nele e eles acrescentarão poder 

espiritual a esse funcionamento do corpo. É assim que uma pessoa passa 

de um vício em corpo a uma obsessão demoníaca. 

 

I.3.3 Quais são os seus objectivos? 

 

Na primeira parte do livro, falei-nos dos seus objectivos quando 

entram na vida de uma pessoa. Isto pode ser resumido numa palavra: 

"destruição". 

 

O principal objectivo destes espíritos é empurrar as pessoas para 

a perversão sexual. E para poder empurrar as pessoas para esta 

perversão sexual, elas devem primeiro alimentar-se e crescer, depois 

assumir o controlo total das suas vidas.  
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I.3.4 Como se alimentam? 

 

O natural é apenas um reflexo do espiritual. A propósito, 

naturalmente, o nosso corpo precisa de comer para estar em forma e 

crescer. É a mesma coisa que acontece espiritualmente. A nossa mente 

(nem sequer era suposto eu falar assim porque na realidade somos 

espíritos) precisa de comer para estar em forma e crescer. O alimento 

para as nossas mentes é a Palavra de Deus. Para viver, devemos comer 

bem fisicamente e ainda assim devemos comer espiritualmente. Assim, 

o Senhor poderia dizer a Satanás, o homem não só viverá do pão (que é 

o alimento do corpo), mas também de toda palavra que sai da boca de 

Deus (alimento para o espírito). 

 

Agora, da mesma forma que o alimento para o nosso corpo é o 

pão, o alimento para o nosso espírito é a palavra de Deus, estes maus 

espíritos também precisam comer para estarem em forma e crescerem. 

E a sua comida é fornicação, fornicação, prostituição, pornografia, 

masturbação, todas as cenas impuras observadas, etc. Na verdade, todo 

vídeo pornográfico assistido é um alimento dado a estes maus espíritos, 

é o que lhes permite manter a sua força, crescer e controlar o homem. 

 

Naturalmente, um bebé de um ano não come a mesma quantidade 

de alimentos que uma criança de sete anos.  

 

 Quando estes Espíritos entram, não são necessariamente grandes. 

Mas quanto mais a pessoa os alimenta com atos de abominação, com 

cenas impuras que continua a ver, mais crescem. Quanto mais velhos 

ficam, mais exigentes se tornam ao pedir muito mais comida do que 

quando eram pequenos. É assim que aqueles que estão sob o jugo da 

pornografia descobrem que o tempo que passam assistindo a esses 

filmes só aumenta, e aqueles que estão sob o jugo da masturbação 

descobrem que sua freqüência de masturbação só aumenta.  
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Tudo isso acontece porque eles continuam a alimentar esses maus 

espíritos, já que eles são alimentados, eles crescem, eles crescem, eles 

crescem, eles crescem, eles crescem, eles comem muito, quanto mais 

eles comem muito, eles são saudáveis e estão controlando esses 

homens. 

 

I.3.5 Como eles controlam o homem? 

 

Na realidade, somos espíritos, vivemos em corpos e temos almas. 

O alimento que precisamos para estar em forma e crescer é a Palavra de 

Deus. Naturalmente, quando não comemos, os nossos corpos estão 

enfraquecidos. Como o corpo está realmente enfraquecido pela fome, 

mesmo aquele que não é tão forte como vocês, poderá bater-vos e 

derrotá-los. Não porque ele é mais forte do que você, mas apenas 

porque ele está em boa forma e você está fraco por causa da fome. 

 

É assim que estes espíritos conseguem controlar alguns homens. 

Isto não quer dizer que esses espíritos sejam mais fortes que os homens, 

mas é precisamente porque, em vez de alimentar suas mentes com a 

palavra de Deus para terem força, os homens continuam sempre a 

alimentar esses maus espíritos assistindo a vídeos pornográficos. Como 

resultado, o homem permanece fraco, e os espíritos impuros crescem e 

se tornam fortes. É por isso que a dominam. 

 

I.3.6 Estes espíritos são mais fortes que nós? 

  

Somos criados à imagem de Deus, por isso não somos qualquer 

um. O único Espírito que pode nos encher completamente é o Espírito 

Santo. Demónios são pequenos espíritos. 
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Na Bíblia, vemos a história do louco de Gadara. Neste homem 

vivia uma legião de demónios. Vamos ler esta história por um 

momento:  

Eles (Jesus e seus discípulos) chegaram do outro lado da mãe, na 

terra dos gadarenos. Assim que Jesus saiu do barco, veio ao seu 

encontro um homem, que saía dos sepulcros, e ninguém mais podia 

amarrá-lo, nem mesmo com uma corrente. Porque muitas vezes ele 

tinha ferros nos pés e tinha sido amarrado com correntes, mas tinha 

quebrado as correntes e quebrado os ferros, e ninguém tinha força para 

o domar. Estava constantemente, noite e dia, nos sepulcros e nos 

montes, gritando e ferindo-se com pedras. Ao ver Jesus de longe, 

correu, inclinou-se diante dele e clamou em alta voz. Que há entre mim 

e ti, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro-te em nome de Deus, não 

me atormentes. Pois Jesus disse: "Saia desse homem, espírito impuro! 

E ele perguntou-lhe: Qual é o seu nome? Legião é o meu nome, 

respondeu ele, porque há muitos de nós.  

 

Uma legião é um corpo de infantaria romano (corpo de soldados 

lutando a pé) que variou de quatro mil soldados sob a República 

Romana a seis mil sob o Alto Reino e cerca de mil no Reino Inferior. 

Se temos de nos ater a esta definição da palavra legião, então 

compreendemos que neste homem havia mais de mil demónios. Se mais 

de mil demônios podem encontrar moradia em um homem, veja como 

eles são pequenos, porque a casa deve ser grande o suficiente para ser 

habitada por mil pessoas. Somos imagens de Deus, não somos qualquer 

um espiritualmente. Você não é qualquer um espiritualmente, você é a 

imagem de Deus. Em todo o universo não há outros espíritos criados à 

imagem de Deus, excepto tu e eu. Por isso não te deixes dominar por 

espíritos que são "pequenos" que tu. Em Jesus, o Espírito Santo em nós, 

somos gigantes espirituais. 
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O reino das trevas não é mais forte do que nós, mas apenas 

devemos nos apegar ao Espírito Santo para sermos sempre fortes. 

Tudo isto é possível graças a um homem chamado Jesus Cristo. Bendito 

seja o nosso Senhor! 

 
II. Uma mensagem para o seu amigo 

 

Agora que o Senhor Jesus Cristo me libertou da pornografia e da 

masturbação, que por muitos anos me mantiveram preso, sei como vos 

dizer como vencer isto. Vou falar em termos de princípios e aconselho-

o a ler o livro inteiro para compreender exactamente o pensamento que 

quero comunicar-lhe. Quando eu ainda estava preso a esses pecados, às 

vezes também pesquisei como superar a pornografia ou a masturbação; 

mas sempre me deparei com escritos excessivamente científicos 

acompanhados de versículos bíblicos. Não estou a dizer que não me 

serviu de nada, mas foi complicado. Em vez disso, eu estava procurando 

por escritos ou pregações que pudessem me dizer clara e precisamente 

o que eu precisava fazer para ser entregue.  

 

Glória a Deus que viu a minha miséria como eu consegui sozinho 

acabar com estes pecados, ele teve compaixão de mim, me chamou, me 

ajudou e me libertou. Gostaria de vos dizer que não podem abandonar 

estas práticas porque pensam que é através dos vossos próprios esforços 

que serão entregues. É Jesus quem dá a força para abandonar essas 

coisas, mas isso não significa que você não terá nada para fazer e apenas 

esperar que essa força desça do céu. 

 

 Neste livro vou confiar na minha experiência com Jesus Cristo, 

que me permitiu ser libertado, não foi nada fácil, mas o Senhor Jesus 

Cristo em Seu Amor me apoiou em minhas fraquezas (cada vez que eu 

recaía), e eu me atrevo a acreditar que Ele também irá sustentá-lo em 
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suas fraquezas, Ele lhe dará um tratamento digno da ovelha mais fraca 

do Seu rebanho porque Ele é gentil e humilde de coração.  

 

Dadas as dificuldades que encontrei enquanto procurava livros 

que me pudessem ajudar a superar estas abominações, não serei 

demasiado científico, falar-vos-ei de forma simples, clara e precisa. 

Mas isso não nos impede de explicar, através da ciência, alguns 

fenômenos naturais quando necessário. Mas sempre de uma forma 

simples, clara e precisa.  

 

Tende o cuidado de pôr em prática o que vos vou dizer através 

deste livro, não como um subordinado que obedece ao seu superior, mas 

como um irmão/irmã que escuta atentamente os conselhos urgentes do 

seu irmão. Eu sei uma coisa, meu amigo, quando Jesus Cristo entrega, 

é para sempre. Porque a sua palavra nos revela que ele é aquele que abre 

e ninguém fechará, aquele que fecha e ninguém abrirá (Apocalipse 3:7). 

Gostaria de vos dizer que, se Jesus Cristo abrir a porta desta prisão 

(pornografia e masturbação), ninguém pode fazer nada contra vós para 

vos conter, excepto vós mesmos, se não vos disciplinardes.   

 

Eu escrevi este livro para você que sabe que a pornografia é um 

pecado, mas você não tem força espiritual suficiente para abandoná-la. 

Eu escrevi este livro para você que já teve o suficiente e você quer se 

livrar dele a todo custo. Eu escrevi este livro para você que se perguntou 

se um dia você realmente estará livre de pornografia ou masturbação 

porque o desespero tomou conta de você. Eu escrevi este livro para você 

que está desesperado e não consegue encontrar ninguém que possa 

ajudá-lo a superar esses pecados porque você tem vergonha de falar 

sobre eles. Tens medo que os outros descubram quem realmente és. Os 

pais e professores sabem que você é uma criança inteligente e que você 

é o modelo a seguir, mas no fundo você sabe que eles estão errados, que 

você não é quem eles pensam que você é.  
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Não te preocupes, meu amigo, se no teu coração queres ser curado, 

o Senhor vai curar-te. Não és um hipócrita. Você é um filho amado de 

Deus. Jesus Cristo vem a ti hoje através deste livro para te libertar e 

fazer brilhar a sua luz sobre a tua vida, se decidires abrir-lhe a porta do 

teu coração. 

 

Eu gostaria de dizer que Jesus Cristo é a pessoa de pessoas que não 

têm ninguém. 

Ele está aqui hoje para te ajudar, que não encontra ninguém com 

quem falar sobre os teus problemas. 

 

A primeira coisa que o inimigo satanás tentará inspirar-te é a 

dúvida. "Se estes princípios funcionaram para ele, funcionarão para si? 

Achas mesmo que podes ser libertado só por leres um livro? ». Estas 

poderiam ser as suas perguntas para semear dúvidas em ti, a fim de 

desencorajar-te.  Se acontece que ele inspira esses pensamentos em 

você, você só precisa entender que ele tem medo de que você descubra 

a verdade sobre suas obras abomináveis. Estou-te a dizer, é uma 

expressão do medo dele!  

 

Você sabe, satanás muitas vezes vem como Golias com rostos, 

apoiando-se em si mesmo, mas a libertação  do Senhor vem calmamente 

como o pequeno Davi com cinco pedras em seu campo de jogo, 

apoiando-se no Senhor dos Exércitos. Só para lhe dizer que Deus pode 

usar essa coisa que você considera ser o mínimo para lhe entregar. Da 

mesma forma, não é impossível que o Senhor possa libertá-lo através 

do conhecimento que adquirirá ao ler este livro. Certamente pode 

parecer pequeno, mas lembre-se que é somente através de uma pequena 

nuvem, na forma de palma de um homem, que Deus anunciou o retorno 

da chuva no tempo do profeta Elias (1 Reis 18:44). Da mesma forma, 
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não é esta obra a pequena nuvem que se levanta do mar para anunciar a 

grande chuva da libertação de Deus sobre a sua vida? 

 

Satanás mantém-te cativa apenas na medida em que permaneces 

ignorante. 

 

O que mais assusta satanás é o conhecimento da verdade. Ele tem 

tanto medo da verdade que está constantemente trabalhando para trazer 

estratégias que mantenham as pessoas longe da distração. Porque ele 

sabe que a Verdade liberta. O Senhor não disse que o seu povo estava a 

perecer por falta de conhecimento? Tudo o que satanás faz é impedir-

nos de conhecer a Verdade, esse conhecimento libertador. E para ter o 

pleno conhecimento desta Verdade de Deus, peço-vos que olheis e 

escuteis o Seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo é esta Verdade que vem 

do Pai e liberta, que o diabo nos impede de conhecer e escutar. Uma 

vez que a Verdade assusta satanás, aconselho-te a procurá-la.  

 

Jesus Cristo é o Caminho, a Verdade e a Vida. (Mateus 14:6) 

 

Nas linhas seguintes, vou contar-vos todas as verdades possíveis 

sobre estas abominações e, sobretudo, como vencê-las, não com as 

vossas próprias forças, mas com a força que o Espírito Santo vos dará. 

Mas também terás de te esforçar para que o Senhor te ajude. Chamo-

vos, pois, a colaborar com o Senhor Jesus Cristo. O único ato que te 

colocará em comunhão é a oração. Quanto mais você permanecer em 

oração, mais o Senhor Jesus Cristo falará com você. Acredita, e vais 

ouvi-lo a falar. Saiba que ele fala de muitas maneiras.  

 

Eu escrevo este livro com um tipo de raiva em meu coração, com 

uma raiva muito santa pensando em todos aqueles anos passados 

quando satanás me fez um escravo. Quando vejo como ele mantém 

cativas as pessoas que me importam, revolto-me. 



 

97 
Não à venda 

 

Leia este livro com um coração aberto e uma mente disposta a 

abandonar o mal. Eu oro para que o que você faça como uma leitura 

não seja apenas uma leitura simples, mas que seja um contato real com 

o Espírito Santo. Eu acredito fortemente que o Senhor vai tocar você 

depois de ler este livro. 

 

Talvez estejas desesperado, como eu, às vezes penso e pergunto-

me qual seria o meu destino se eu morresse. A resposta foi "borrado! 

». Eu não podia ver meu destino claramente após a morte e em algum 

lugar do meu coração eu pensei: "Se eu tivesse que ir para o inferno, 

seria por causa da pornografia e da masturbação". Eu estava 

desesperado! Eu já ia à igreja mas ainda estava a ver pornografia e a 

masturbar-me... era triste! 

 

Mas um dia eu parei de ir à igreja por hábito, eu decidi encontrar 

esse Jesus Cristo a quem nós somos pregados todo domingo, e eu o 

encontrei... e ele me libertou. Você também não se desespera, o fato de 

ter encontrado este livro não é por acaso, é a prova de que o Senhor quer 

livrá-lo dessas abominações que contaminam seu corpo, sua alma e seu 

espírito. Se não acreditas que o Senhor te quer libertar, eu acredito no 

teu lugar. 

 

Achas que serás sempre um escravo da pornografia e da 

masturbação? O diabo aproveita-se da tua fraqueza para confirmar isto! 

Então o diabo e você está enganado, há alguém que quebra as cadeias 

da pornografia e da masturbação quando alguém vem a ele de verdade, 

ele é chamado de JESUS, o Filho de Deus. 

 

Você sabe, meu amigo, satanás é como um pescador que vai 

pescar com buracos em suas redes, se ele pega um peixe, há sempre a 

possibilidade de o peixe escapar; o que o peixe tem que fazer é apenas 
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observar os buracos na rede e mover-se lenta e seguramente para sair. 

O problema não é que satanás te pegou com a rede de pornografia e 

masturbação, o problema é que você não podia ver os buracos naquela 

rede para sair. Este livro está lá para te mostrar os buracos na rede de 

satanás (pornografia e masturbação) para você sair, porque não é aí que 

você pertence. 

 
 III. O que está acontecendo com você 

 

Sem ser profeta, sei como te dizer o que te acontece antes e depois 

de ver pornografia ou todo tipo de coisas obscenas, porque eu mesmo 

já passei por isso. 

 

Eis o que te está a acontecer. 

 

 Primeiro sentimos uma forte opressão que nos leva a ver estas 

obscenidades. É um tipo de impulso sexual demasiado forte, 

como um desejo de fazer sexo. Isto acontece mais frequentemente 

quando você é exposto a imagens ou sons sexuais. Ou quando 

você se envolve em imaginações impuras baseadas em vídeos 

pornográficos ou imagens que você teve que assistir no passado. 

Às vezes você sente essa opressão sem poder ver cenas impuras 

ou ouvir sons sexuais. É em resultado desta opressão que se olha 

para a pornografia e se masturbam. Às vezes é você mesmo que 

olha para ele, por seus próprios desejos, em busca de prazer, sem 

qualquer opressão. Às vezes, é apenas um simples pensamento 

que passa pela tua cabeça para desencadear estes desejos. 

 

 Enquanto você sentir essa opressão, desde que você não olhe para 

pornografia ou uma imagem obscena que vai te masturbar, você 



 

99 
Não à venda 

não vai se sentir muito bem e não vai se sentir tão confortável que 

ela vai borbulhar dentro de você.  

 

 Enquanto te masturbas, sentes prazer como se estivesses com um 

parceiro. 

 

 

 Depois de olhar para a pornografia que o levou à masturbação, 

esta opressão que você sentiu pára ou acalma por um momento. 

 

 Então você se sente sujo diante de Deus e se arrepende. Você tem 

vergonha de se aproximar de Deus para pedir tanto perdão que 

não é a primeira vez que isso acontece. Mesmo quando pedes 

desculpa, cais sempre! 

 

 

 Entretanto, a culpa está a corroer-te e não podes rezar. 

 Às vezes você olha para ele como resultado da depressão. 

 

 Satanás aproveita esta oportunidade para lhe dizer: "Você aí! 

Deus já não te pode perdoar. Isso é mentira! Deus sempre o perdoa 

quando você se arrepende de ter feito algo errado e pede perdão. 

Nosso Deus nunca se cansa de nos perdoar, o que Ele quer é que 

não sejamos cativos de nenhum pecado. Sua graça sempre 

domina onde os nossos pecados abundam, desde que nos 

dirijamos a ele para pedir perdão sincero e fazer um firme 

propósito de abandonar esse pecado. A propósito, Deus sabe 

que você é um cativo, então Ele não o condena porque Ele sabe 

que há um poder das trevas que tem poder sobre você. Você pode 

pensar sobre isso, mas o que ele está esperando para me entregar 

se ele sabe que eu sou um cativo? A pergunta não deve ser dirigida 

a Deus, mas a ti mesmo, que esforço fazes para ser libertado. Não 

é queixando-se e fazendo-vos sentir culpados todos os dias que o 
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Senhor vos libertará. Você teria que adotar certas atitudes e 

desenvolver certos hábitos para que o Senhor aja em seu favor. 

Meu amigo, depois de ter pedido perdão a Deus, tenhamos 

também a força de crer que Ele nos perdoou. Nenhum pecado é 

maior do que o Amor de Deus por você e seus pecados não são 

grandes demais para serem perdoados. Isso não é um pretexto para 

pecar voluntariamente e dizer "em todo caso Deus é bom, eu vou 

pedir perdão e isso é tudo". É muito errado conhecer Deus, se 

Jesus Cristo seu Filho por essência não escapou do chicote, do 

castigo, da morte na Cruz para nos salvar, você realmente pensa 

que escapará da justiça de Deus se pisar sob sua Graça? A Bíblia 

recomenda que consideremos o Amor e a Gravidade de Deus. 

Sua bondade e misericórdia devem antes levar-nos ao 

arrependimento e não à prática do pecado.  

 

IV. Do cansado à libertação 
 

O cansado produz determinação, determinação associada à 

oração e autodisciplina, leva à libertação. 

 

Talvez, no passado, você já tenha feito um esforço para desistir 

desses pecados, você se impôs todo tipo de disciplina e por um tempo 

pareceu funcionar, mas um dia você estava no fim das suas forças e 

ainda caiu. Naquele dia eu imagino que você chorou, não teve mais 

coragem de continuar sua luta contra esses pecados e pode ter pensado 

para si mesmo: "Eu sou um escravo e continuarei sendo um escravo. O 

que mais podemos fazer para acabar com esse pecado? Estou farto 

disto. Estou cansado. Estou cansado. »  

 

Essa é uma atitude muito boa! É isto farto disto que é o gatilho 

para a tua libertação. É que "Estou farto disto, gosto de ti". De fato, 
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se você nunca se sentiu cansado e cansado de um pecado que vem 

atormentando você por muitos anos, então não haverá determinação em 

você para acabar com esse pecado. O suficiente produz determinação, 

determinação pessoal para vencer um pecado associado com a oração e 

a disciplina leva à libertação. Quando você está determinado a vencer 

um pecado e associa esta determinação com oração profunda e oração 

com disciplina, eu lhe digo alto e claro, satanás não fará nada para parar 

você. Continua a ler e eu digo-te o que precisas de fazer para derrotar a 

pornografia e a masturbação. 

 

Você muitas vezes se pergunta se através de suas orações o Senhor 

Jesus Cristo vai realmente te libertar, porque você tem a impressão de 

que você não sabe como orar? Sim, ele vai! 

Você diz a si mesmo: "Eu já aceitei Jesus Cristo como Senhor e 

Salvador, eu nasci em uma família cristã e vou adorar aos domingos. 

Isso é excelente! Reconhecer que Jesus Cristo é o único Senhor 

verdadeiro. Nascer numa família cristã é uma graça. Agora meu 

amigo está perguntando a você: "Certamente eu nasci em uma família 

cristã e vou à igreja no domingo, mas eu já tive que decidir livremente 

e sem coerção para seguir Jesus Cristo? Tenho uma vida de oração? Eu 

realmente me comprometi com a Igreja ou vou e volto todos os 

domingos?  

 

Depois de fazer estas perguntas você verá que na realidade você 

nunca deu sua vida a Jesus Cristo mesmo que você tenha nascido em 

uma família cristã. Às vezes só praticamos religião quando as nossas 

vidas cristãs não têm sentido. Ou no passado você já andou 

corretamente com Jesus Cristo, mas desde que cometeu uma 

abominação, você nunca mais voltou para pedir perdão. Dar a sua vida 

a Jesus Cristo não significa ir à Igreja todos os domingos, significa abrir 

a porta do seu coração a  Jesus Cristo e quando ele entrar no seu coração 

você deve agora deixá-lo ter o trono desse coração e deixar o Espírito 
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Santo guiar a sua vida. Dar a sua vida a Jesus Cristo é renunciar a si 

mesmo. Quando o Espírito de Deus guia nossas vidas, uma das provas 

será que não perderemos, sem razão, o culto de adoração dominical. 

Mas o Espírito de Deus em vós fará mais do que vos enviar todos os 

domingos à Igreja. Eu só queria dizer que para derrotar a pornografia e 

a masturbação, você deve primeiro dar sua vida a Jesus Cristo. Depois 

que você realmente deu sua vida a Jesus Cristo, você não irá mais à 

igreja apenas por hábito, como antes. Quando damos as nossas vidas a 

Jesus      Cristo, devemos separar-nos do mundo (qualquer sistema de 

pensamentos que nos afaste de Deus) para avançarmos, caso contrário, 

só andaremos em círculos. Depois de ter dado a sua vida a                     

Jesus Cristo, ele derramará o seu Espírito sobre você, e você terá a força 

para vencer este pecado. Você pode se perguntar, mas como você dá 

sua vida a Jesus Cristo? É simples, meu amigo! Você começa primeiro 

por introspecção, depois olha para as áreas da sua vida que não estão 

sujeitas a Jesus Cristo, com todo o seu coração toma a decisão de 

submetê-las a Ele e abandonar o que você estava fazendo antes. Em 

seguida, faça uma oração de fé, que será centrada em "Jesus me perdoe, 

venha e purifique minha vida e habite eternamente comigo". Somente 

depois que você se arrependeu do que estava fazendo no passado, você 

pode agora começar sua jornada no caminho do conhecimento do Filho 

de Deus. Para isso você terá que se tornar um leitor diário da Bíblia, um 

ouvinte permanente de sua Palavra, e um guerreiro em oração. É assim 

que o Filho de Deus o ajudará a crescer espiritualmente e tirará de você 

a sua força para vencer os pecados que o mantiveram cativo.  

 Para passar do ras-le-bol para a libertação, há uma ponte que deve 

ser atravessada, é feita de duas colunas, que são oração séria e disciplina 

pessoal. 

 

Vá lá, vou dar-te os passos concretos para derrotar a pornografia e a 

masturbação. 
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V. Entendendo o que está acontecendo com 
você 

 
Entenda o que o leva espiritualmente a ver pornografia e 

masturbar-se. 

 

Eu acho que te contei o que estava acontecendo com você antes de eu 

olhar para a pornografia, agora eu vou te explicar o que está 

acontecendo no mundo espiritual antes de você olhar para essas coisas. 

 

 A opressão que sentes não vem de ti, vem de um espírito impuro 

que te oprime e controla até certo ponto. Não tenhas pressa em 

dizer que não há nenhum espírito a controlar-te. Se fosse esse o 

caso, já que sabeis que a pornografia é um pecado, já a teríeis 

abandonado pelos vossos próprios esforços e vontade. Se, apesar 

de sua boa vontade de se separar disso, você sempre recuar, há de 

fato uma força que o empurra para fazer isso. Acho que lhe disse 

que quando você persevera em uma coisa ruim, você abre as 

portas para os demônios em suas vidas. Então, quando você 

sentir essa opressão que o leva a olhar para a pornografia e se 

masturbar, saiba que o espírito impuro que o oprime precisa 

se alimentar para crescer em você. Lembre-se, eu disse a você 

que assim como o alimento para seu espírito era a Palavra de 

Deus, e o alimento para seu corpo era pão, estes espíritos também 

precisam se alimentar para ter força. Cada vez que você olha para 

a pornografia você alimenta esses espíritos impuros, a 

conseqüência é que eles se tornam mais fortes e crescem. A tua 

situação está a piorar. Quanto mais você olha para a pornografia, 

mais você faz esses espíritos crescerem e eles assumem o controle 

de você porque sua mente não tem força suficiente para afastá-los. 
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Sua mente não é forte porque você não come o alimento espiritual 

que é a Palavra de Deus, também porque você não se exercita 

espiritualmente (oração regular, profunda e séria, jejum,...), e o 

maior problema é que o Espírito de Deus que habita em você é 

sufocado, Ele não pode agir por causa de algumas coisas que você 

faz, por causa de alguns lugares que você freqüenta, etc. Uma vez 

que ele está sufocado, ele não pode espalhar sua força sobre sua 

mente para sustentá-la. É porque esses espíritos são mais fortes 

do que a sua mente que eles o empurram para fazer o que você 

não quer fazer. Fazem-nos ver pornografia enquanto não 

queremos. Não estou a dizer que querer ver pornografia é uma 

coisa boa! É uma abominação, já agora! 

 

Tenho falado com muitos amigos que muitas vezes dizem: 

"Como sei que este ato está errado, mas ainda o faço? ». Talvez te 

faças esta pergunta com demasiada frequência. A resposta é que 

não és tu, é o espírito impuro que encontrou habita em ti que te 

impulsiona a fazer isto porque é mais forte que tu. A força desse 

espírito impuro é maior do que a vossa, porque o alimentais (o 

espírito impuro) mais do que alimentais o vosso próprio espírito. 

 

 Quando esta opressão que sentiste se acalma depois de ver 

pornografia e se masturbar, no reino espiritual o espírito impuro 

comeu o seu alimento (que é o fato de você ver pornografia e se 

masturbar) e está satisfeito por um tempo. Quando ele ainda 

estiver com fome, ele lhe dirá "me traga comida", como diz um 

mestre ao seu escravo, e você ainda vai sentir essa opressão na 

forma de um impulso sexual, o fim é que você ainda vai olhar para 

a pornografia e se masturbar novamente, ele (o espírito impuro) 

vai comer e crescer novamente. Entretanto, o vosso espírito, tão 

faminto e tão fraco, não pode resistir às ordens que lhe foram 

dadas por estes maus Espíritos. Tudo isso te acontece porque a 

tua mente está enfraquecida pela fome, é isso que te torna 
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escravo desses pequenos espíritos impuros que, na realidade, não 

são tão fortes como tu, porque tu és a imagem de Deus. Eu digo-

te como ultrapassar isto, mas primeiro deixa-me explicar-te 

algumas coisas. Satanás não muda sua estratégia, você não acha 

que esses princípios funcionarão comigo? Princípios espirituais, é 

Deus quem os estabeleceu, e funciona para todos. Até o diabo 

sabe disso. O que eu lhe darei não são princípios humanos, mas 

princípios espirituais. A Palavra de Jesus Cristo sempre trabalha. 

Satanás tem um problema, porque você saberá a verdade sobre 

como derrotar a pornografia e a masturbação!  

 

 O fato de se arrepender depois de olhar para a pornografia e se 

masturbar prova que no fundo você tem uma natureza santa que o 

entristece quando peca. E é a prova de que pertences a Deus. Estes 

espíritos estão tomando conta de você agora mesmo, porque você 

está enfraquecido pela fome espiritual. O arrependimento ainda é 

uma coisa boa porque revela que você não pertence a Satanás, mas 

a Deus. Na verdade, aquele que pertence a satanás não se 

arrepende depois de ter cometido uma abominação. É enquanto 

você se arrepende de ter cometido este ato que seu coração está 

sincero e pronto para pedir perdão a Deus. Não demoreis a pedir 

perdão a Deus, se tiverdes de chorar para que Ele vos livre da 

pornografia e da masturbação, chorai. Eu também chorei uma vez, 

para ser entregue. Lembro-me de uma vez que estávamos 

voltando de um retiro organizado pelo Colégio onde eu estava 

estudando. Eu tinha pensado comigo mesmo: "Depois deste retiro 

realmente, eu não seria mais escravo destas abominações". 

Aconteceu que, depois deste retiro, caí novamente na pornografia 

e na masturbação. Foi realmente naquele dia que eu comecei a 

chorar muito, eu tinha realmente perdido peso depois de chorar 

naquele dia. Não acredite em Satanás quando ele diz para você 

"você lá! com tudo o que você fez, Deus pode realmente perdoar 

você? ». Responde-lhe: "Estes assuntos dizem respeito ao Pai e ao 
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seu filho, tu não és convidado e eu sei que se eu fizer tudo o que 

ele me pede para não ser mais escravo deste pecado, ele me 

livrará". Meu amigo, não se envergonhe de se aproximar de Deus, 

especialmente com um coração triste e arrependido, para pedir 

perdão depois de pecar. A tristeza no teu coração é a prova de que 

não pertences a satanás. Não confunda esta tristeza que o leva ao 

arrependimento com a culpa. A tristeza que você sente é segundo 

Deus e é ela que o leva ao arrependimento (2 Coríntios 7:10). A 

culpa não tem nada a ver com arrependimento. Muitas vezes o 

diabo usa a culpa para nos impedir de avançarmos. E a arma 

mortal contra a culpa é a confissão. A Bíblia afirma que se 

confessarmos os nossos pecados, ele é justo e fiel para nos 

perdoar. Não só para nos perdoar, e para nos purificar de toda a 

iniquidade (1 João 1:9).  Quando se sentir culpado, confesse ou 

não progredirá neste processo. Quando você confessa, ele não só 

te perdoa, mas também te purifica do pecado que você acabou de 

confessar.  

  

 A culpa que nos impede de orar depois de pecar (mesmo que este 

pecado seja sempre repetido) nada mais é do que a influência do 

diabo para nos desencorajar e acabar connosco. Quando você faz 

a promessa a Deus de não cair novamente, mas você ainda recai, 

lembre-se sempre desse versículo onde Jesus Cristo está dizendo: 

"Eu não te condeno, vai, mas não peques mais". Leia João 8:11. 

Então você ainda terá a força para continuar a luta.  

 

 

 Quando você decide desistir de pornografia ou masturbação e 

ainda cair, é porque você queria superá-la com seus próprios 

esforços ou porque não se disciplinou. Quando você se disciplina 

para derrotar a pornografia, deve necessariamente associar 

isso a uma oração regular, profunda e séria. Ao orar regular, 

profunda e seriamente para derrotar a pornografia, você deve 



 

107 
Não à venda 

necessariamente associar isso à disciplina pessoal. Você não 

pode rezar para derrotar a pornografia ou masturbação por um 

lado e beijar seu namorado ou namorada por outro lado sabendo 

que isso despertará em você impulsos sexuais que provavelmente 

o levarão à pornografia ou masturbação. Você não pode rezar para 

derrotar a pornografia ou masturbação por um lado e por outro 

lado assistir vídeos onde as meninas estão quase nuas, é tudo 

loucura e imprudência. Não se pode rezar para derrotar a 

pornografia, por um lado, e, por outro, ouvir esta música cheia de 

imoralidade sexual, sensualidade, erotismo, etc. Satanás senta-se 

nesta música, meu amigo. Não achas que satanás se senta na 

música mundana? Veja como essas meninas estão vestidas com 

clipes e me diga          se é o Espírito Santo que empurra as pessoas 

para se vestirem assim (semi-nuas). Não achas que satanás se 

senta na música mundana? Escutai como cantam insanidades e 

dizei-me se é o Espírito Santo que inspira insanidades. Diz-me... 

 

A disciplina pessoal também envolve separar-te da música 

mundana porque satanás usa esta música para guardar muita 

pornografia, vou explicar-te isto quando te der os princípios para 

derrotar a pornografia. 

 

 Quando você às vezes pensa que não será libertado deste pecado, 

satanás zomba de você e está feliz! Sim, satanás também pode ser 

feliz e eu posso imaginar o seu sorriso! Seu sorriso é apenas uma 

máscara que esconde uma grande raiva e ciúme por nós. Quando 

ele zomba de nós enquanto estamos aflitos ou enquanto somos 

mantidos cativos dos pecados, ele sabe que seu sorriso é apenas 

um semblante. Ele nunca se ri de nós, na verdade, ele apenas finge 

que, no fundo, sabe que é o perdedor. Ele é feliz (uma aparência 

de alegria) desde que você não saiba quem você realmente é para 

que ele possa continuar a exercer seu poder sobre você. A 

propósito, mesmo quando ele domina sua vida, sua dominação 
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nunca é segura, seu poder sobre você nunca é estável, porque ele 

sabe que há um inimigo formidável que pode derrubá-lo a 

qualquer momento. E este inimigo que satanás mais teme é 

chamado de Verdade. Tudo que você precisa fazer é conhecer a 

Verdade e aplicá-la para dar um KO a satanás como Mohamed Ali 

deu a George Forman em Kinshasa. A maior arma que o homem 

tem contra o inimigo de nossas almas é o conhecimento, meu 

amigo, no dia em que você souber quem você realmente é, o diabo 

terá um problema. É por isso que ele trabalha duro para nos 

manter distraídos, apresentando-nos ao mundo e seus desejos para 

que não nos preocupemos com quem realmente somos, para que 

não saibamos por que estamos aqui na terra, qual é a nossa missão 

aqui na terra.  

 

Deixe-me fazer um aparte que eu vou fechar rapidamente. 

Eu gostaria de lhe dizer que você não veio aqui na terra só para 

estudar, casar, ter um bom emprego, ter filhos e morrer. Isto é o 

que chamamos um passeio. Todos nós viemos com algo especial 

(assim como nossa impressão digital) que devemos deixar aqui na 

terra antes de deixá-la, após o que voltaremos à nossa Pátria 

(Céu). Quando você entender isso, você deixará a distração do 

mundo e se aproximará ainda mais de Jesus Cristo para perguntar-

lhe por que você veio aqui na terra. Caso contrário, só vais andar 

por aí desnecessariamente e no dia em que estiveres à frente dele 

o que vais dizer? Meu Deus, tenho um mestrado em economia! 

Eu tive três filhos! Eu tinha um Lamborghini e um Ferrari. Não, 

meu amigo, ele vai pedir-lhe para relatar a missão que ele lhe 

confiou. E se até agora não conheceis a missão que o Senhor vos 

deu, que direis naquele dia? A parábola do talento não nos ensina? 

Além disso, quando as pessoas morrem, muitas vezes dizemos 

"Descansem em paz", mesmo para aquele que morreu em 

pecados. Gostaria de vos dizer hoje que o único que descansa em 

paz é o homem que morreu em Jesus Cristo e, sobretudo, que 
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conheceu a missão que o Senhor lhe confiou e tentou realizá-la. 

Além disso, só descansamos depois do trabalho, quando não 

tiveres feito nada, de onde vais descansar? Eu fecho o parêntese.  

 

Vês o meu amigo satanás privando-te de muitas coisas, 

mantendo-te na pornografia e na masturbação, porque não podes 

conhecer a tua missão enquanto fores um escravo desses pecados. 

Mesmo este dom que Deus te deu está sendo sufocado por causa 

da pornografia e da masturbação. Se eu ainda estivesse em 

pornografia e masturbação, achas que escreveria este livro? Não! 

Da mesma forma, também vós tendes coisas para fazer ao Senhor 

e só as podereis descobrir quando vos decidis a deixar a 

pornografia e a masturbação. Satanás o destruirá se você não 

tomar uma firme decisão de vencer esses pecados.  

 

Resumindo! Deixe a distração e conheça Jesus Cristo ou 

você nunca conhecerá sua missão aqui na terra. 

 

 

VI. O que acontece quando estás a ver 
pornografia 

 

Eis o que acontece quando se olha para a pornografia. 

 

 Dás comida a espíritos malignos. Se você olhar para isso três 

vezes ao dia, saiba que você dá a esses espíritos três refeições por 

dia (café da manhã, almoço, jantar). É por isso que eles são 

saudáveis e seu espírito de dar ordens ao seu espírito enfraquecido 

pela fome. 

 

 Você entra em contato com espíritos impuros, demônios, anjos 

caídos. Quando te masturbas e sentes prazer, achas mesmo que 
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estás sozinho? Não! Estás a fazer sexo com um demónio. Não 

tenhas medo! É apenas a verdade. Jesus Cristo é capaz de te 

libertar disto se o convidares para a tua vida e o deixares ser o teu 

Mestre hoje. Para dar sua vida a Jesus Cristo (Não diga que eu já 

vou à Igreja, meu pai, minha mãe e toda minha família são 

cristãos), faça esta oração de fé comigo. 

 

"Senhor Jesus Cristo, sei que morreste por mim na cruz e que 

pagaste o preço por todos os meus pecados. Eu sei que você não 

gosta do meu modo de vida, mas hoje eu decido me tornar uma 

Verdadeira Criança de Deus. Venha, por favor, e torne-se meu 

Mestre. Diante destes pecados que me retêm, só tu me podes 

livrar, eu preciso de ti, Senhor, livra-me destes pecados, hoje eu 

te dou a minha vida. AMEN". 

 

Depois de ter feito esta oração, tenha a certeza de que Jesus o 

ouviu, não é surdo, e convido-o a ler a história do menino pródigo que 

há muito se separou do pai, mas no dia em que chegou a casa, o pai 

ficou muito feliz e foi organizada uma celebração em sua honra (Lucas 

15). Saiba que se você foi sincero em sua oração, se você realmente 

tomou a decisão de abandonar seus antigos caminhos para vir agora a      

Jesus Cristo, uma festa é organizada no céu em sua honra. Não estou a 

dizer isto para te lisonjear, é a realidade. Toda vez que um único 

pecador se arrepende, há alegria diante dos anjos de Deus (Lucas 

15:10). Agora que você se tornou um verdadeiro filho de Deus, o que 

você deve fazer? Você deve se separar de tudo o que o afastou dele em 

todos estes últimos anos (álcool, drogas, música social, até mesmo sua 

namorada ou namorado que sempre faz você cair na imoralidade 

sexual...). 

 

 Há muita coisa a acontecer, mas não te quero assustar 

dizendo-te. 
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VII. Perguntas e Respostas  
 

Georgess: Você já entendeu como os espíritos se alimentam? 

 

Sim, Georgess. 

 

O que é que eu disse sobre isso?  

 

Ana: Você disse que eu era um espírito criado à imagem de Deus e eu 

vivo num corpo e tenho uma alma. Da mesma forma que meu corpo 

precisa de pão para crescer, meu espírito também precisa da Palavra de 

Deus para crescer. E quanto aos espíritos impuros, abro-lhes a porta 

quando persevero no mal. Quando entrarem, também terão de comer 

para crescer. Se o alimento para o meu corpo é o pão, o alimento para a 

minha mente é a Palavra de Deus, esses espíritos se alimentam quando 

eu olho para a pornografia e quando eu me masturbo. Na verdade, todos 

os vídeos pornográficos vistos são comida dada a estes espíritos. 

Quanto mais lhes dou comida, maiores ficam. Quanto mais velhos 

ficam, mais me controlam agora. Foi o que me lembrei, Georges! 

 

Georgess: Muito bem compreendida Anne! Chegámos agora à terceira 

parte do livro, que se centrará exclusivamente na forma de acabar com 

o desprezo que nos leva a ver pornografia e a masturbar-nos. Com tudo 

o que já vos expliquei, e o que pretendo dizer-vos nesta terceira parte, 

vereis que é fácil deixar a pornografia e a masturbação graças a            

Jesus Cristo. 

Obrigado, Georgess! 
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Guia para superar a pornografia e a 
masturbação. 

 

                   I. Corte todas as raízes 

 

A definição da palavra raiz neste contexto é a parte pela qual as 

plantas se ligam ao solo e se alimentam.  

  

A árvore é mantida no chão, graças às raízes. Quanto mais 

profundas estas raízes são empurradas para o chão, mais forte é a árvore. 

A partir deste exemplo, um raciocínio semelhante pode ser aplicado à 

pornografia e à masturbação. 

 

Se procedermos por analogia, veremos que a pornografia e a 

masturbação são também espécies de árvores na vida de muitos 

homens, apoiadas por raízes. As raízes da pornografia e da masturbação 

são aquelas coisas que fazem uma pessoa afundar cada vez mais nessas 

práticas, essas são as coisas que excitam uma pessoa e a empurram para 

a pornografia e a masturbação. As raízes não são usadas apenas para 

fixar a árvore ao solo, mas também para alimentá-la. Da mesma forma 

que estas práticas que promovem a pornografia e a masturbação servem 

para alimentar mentes demoníacas, para que tenham força para 

controlar a pessoa. Enquanto estas raízes não forem cortadas e 

"removidas", é impossível superar a pornografia e a masturbação, 

porque a água sempre crescerá.  

 

 

Quais são as raízes que permitem que a árvore da pornografia e da 

masturbação se levante?  
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 Estas são coisas a evitar. Quando falo em cortar as raízes, quero 

dizer separar-te de todas as coisas que vou mencionar. 

  

1. Vídeos pornográficos ou quaisquer cenas eróticas. 

 

Não admira que você sempre volte à pornografia e à masturbação, 

desde que você permita que seus olhos vejam cenas que possam 

despertar seus impulsos sexuais. Corte esta raiz para que a árvore morra. 

 

2. Leituras eróticas 

 

Especialmente para mulheres e raparigas. Evite leituras eróticas 

acima de tudo. Quando você lê este tipo de coisas, você cria fantasias 

sexuais que podem te excitar. E quando você está animado, estando 

sozinho, seu primeiro reflexo será pornografia ou masturbação. Corte 

esta raiz para que a árvore morra. 

 

3. Séries de televisão sujas 

 

Hoje, não é mais possível assistir a uma série de TV com sua 

família, eu quis dizer pai, mãe e as crianças. Porque, uma cena erótica 

pode surgir a qualquer momento e isso incomoda pais e filhos. Estas 

séries são também raízes que terão de ser cortadas. Porque, uma cena 

erótica muito pequena será suficiente para te excitar e te mandar de 

volta à pornografia e à masturbação. 

  

4. As piadas sujas 

 

São piadas que giram sempre em torno da pervesidade sexual. 

Estas piadas também são raízes que devem ser cortadas. Porque, uma 

pequena piada suja é suficiente para criar uma fantasia sexual em você, 
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o inimigo agora vai usar essa fantasia para te excitar, e então você ainda 

vai se encontrar em pornografia e masturbação. Corta essa raiz. 

 

5. Alguns amigos 

 

São pessoas que só falam contigo sobre sexo. Pessoas que gostam 

sempre de falar palavrões. Aqueles que não têm nada a dizer a não ser 

coisas tolas. Os que te vão sempre meter nas coisas erradas. São 

também raízes que devem ser cortadas. Não se enganem: má companhia 

corrompe bons costumes. 1 Coríntios 15:33 

 

6. Música Secular 

 

Muitos não são muito cuidadosos, alguns ignoram, e outros 

simplesmente minimizar a ação do diabo através desta música. O diabo 

usa essa música para manter muitas pessoas em pornografia e 

masturbação. Você só tem que ser cego espiritualmente, como eu 

também era, para não ver que esta música é satânica. Basta olhar como 

as mulheres estão nuas nesses videoclipes, olhar a sensualidade que 

essas dançarinas lançam com seus passos de dança, ouvir os combianos, 

algumas músicas estão cheias de letras obscenas, e nos perguntarmos, 

que espírito está por trás de tudo isso. É o Espírito Santo? Não! Não é 

o Espírito Santo que empurra as raparigas para se vestirem seminuas. 

Os espíritos por detrás desta música são os mesmos espíritos que agem 

por detrás da pornografia. Estas são a imprudência, a fornicação, a 

deboche, etc. Esta música é também uma raiz para ser cortada. Não 

admira que você sempre voltar para a pornografia, desde que você 

assista meninas em biquínis, homens nus no peito, etc. 

 

O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina bastante sobre isso.   
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Se o teu olho direito é uma oportunidade para caíres, arranca-o e 

lança-o fora de ti; porque é vantajoso para ti que apenas um dos teus 

membros pereça e que todo o teu corpo não seja lançado no inferno. 

(Mateus 5:29)  

 

Se o teu olho direito te faz cair no pecado, arranca-o e lança-o fora 

de ti. Para ti, é melhor perderes apenas uma parte do teu corpo. É melhor 

do que ficar com o corpo todo e ser atirado para o lugar do sofrimento.  

 

Portanto, se o teu olho direito te faz cair no pecado, arranca-o e deita-

o fora, porque é melhor perderes um dos teus órgãos do que veres todo 

o teu corpo lançado no inferno. 

 

Se a tua mão ou pé é uma oportunidade para caíres, corta-os e lança-

os fora de ti; é melhor entrares na vida coxo ou pinguim do que teres 

dois pés ou duas mãos e seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho é 

uma oportunidade para caíres, arranca-o e lança-o fora de ti; é melhor 

entrares na vida com um só olho do que teres dois olhos e seres lançado 

no fogo do inferno. (Mateus 18:8-9)  

 

Se a tua mão ou pé te faz cair no pecado, corta-os e lança-os fora de 

ti. Para você, é melhor entrar na vida real com uma mão ou um pé. É 

melhor do que manter as mãos e os pés e ser atirado onde o sofrimento 

queima sempre como fogo. Se o teu olho te faz cair no pecado, arranca-

o e atira-o para longe de ti. Para ti, é melhor entrares na vida real com 

um olho. É melhor do que manter ambos os olhos, e ser atirado para o 

fogo do lugar de sofrimento. 

 

Estas são expressões metafóricas que significam simplesmente 

"separar-se de tudo o que causa as suas quedas".  
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Para este primeiro passo, é antes de tudo identificar as situações e 

as pessoas que sempre te fazem cair na pornografia e na masturbação 

de uma forma ou de outra, e depois separar-se delas. São aqueles olhos 

que o Senhor vos pede para arrancar, para que não sofrais um dia no 

fogo que não se apaga para a eternidade. 

 

É a Internet? É televisão? São amigos? É o teu telefone? Este é o 

seu computador? Identifique as fontes da tentação e separe delas.  

 

                   II. Encontre um confidente 

 

Um confidente é aquele a quem confiamos estas coisas mais 

secretas. Sim! Neste processo, você vai precisar de tal pessoa. Esta 

pessoa deve ser espiritualmente madura e também ser capaz de o apoiar 

com as suas orações. É também para essa pessoa que você será capaz 

de confessar seus pecados para que a carga de culpa que pesa sobre você 

possa te deixar. A Bíblia também nos aconselha a confessar os nossos 

pecados uns aos outros. Mas tem cuidado! Não confesses os teus 

pecados a qualquer um. Procure encontrar uma pessoa que seja 

realmente madura espiritualmente, como eu lhe disse, e que seja 

também uma pessoa discreta. Não vá para os cristãos que têm um pé 

dentro, um pé fora na sua caminhada com o Senhor, porque eles não 

serão de nenhuma ajuda para você. Se conseguires encontrar alguém 

em quem confies, eles vão ajudar-te: 

 

Livre-se da culpa: Você sabe amigo, quando expomos nossas 

fraquezas aos outros, há como um peso que deixa nossos ombros. É aí 

que será fácil para nós continuar a luta. Uma das estratégias que o 

inimigo usa para nos sufocar em combate é isolar-nos. Quando ele o 

afastar dos outros, a culpa irá devorar-vos a um nível em que não terão 

mais coragem para lutar. 

 



 

120 
Não à venda 

Não só que esta pessoa o ajudará a livrar-se da culpa, mas também 

poderá apoiá-lo na oração. 

 

Apoio na oração: Sabe, em algumas lutas só ganharemos se 

houver pessoas que possam nos apoiar. É o que esta história mostra. 

  

Amalek veio a Refidim para lutar contra Israel. Então disse 

Moisés a Josué: Escolhe-nos homens, sai e peleja contra Amaleque; 

amanhã estarei no cume do monte, com a vara de Deus na mão. Josué 

fez como Moisés lhe disse, para lutar contra Amaleque. E Moisés, Arão 

e Hur subiram ao cume do monte. Quando Moisés levantou a mão, 

Israel ficou mais forte, e quando baixou a mão, Ameleque ficou mais 

forte. Quando as mãos de Moisés se cansaram, tomaram uma pedra e a 

puseram debaixo dele, e ele sentou-se sobre ela. Arão e Hur 

sustentavam as suas mãos, uma de um lado e a outra do outro; e as 

suas mãos permaneciam firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou a 

Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Êxodo 17:8-13. 

  

Vemos claramente que aqui, se Moisés estivesse sozinho, Israel 

provavelmente perderia a batalha. O Hure e o Aaron tinham de estar lá 

para o apoiar quando se cansava. É da mesma forma que nesta luta 

contra a pornografia e a masturbação, você vai precisar das pessoas que 

têm que apoiá-lo porque sozinho será complicado. O Amelek vai 

vencer-te, se o Aaron e o Hur não estiverem contigo. 

 

O segundo ponto pode ser resumido em: confesse seus pecados, 

encontre uma pessoa que o acompanhe nessa luta, essa pessoa deve ser 

alguém que realmente teme a Deus, que anda na santificação, que é 

espiritualmente maduro, e especialmente que não é falador por medo de 

falar aos outros sobre suas fraquezas. 
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Sim, você aprendeu a cortar todas as raízes, confessou seus 

pecados e se encontrou uma pessoa confiável. E depois o quê? Estás a 

cruzar os braços? Não! Porque vais ter uma recaída outra vez. Deixa-

me dizer-te uma verdade. Mesmo essa pessoa de confiança pode se 

cansar de você um dia se você sempre lhe disser que você está apenas 

recaindo. Isso não significa que ela seja uma má pessoa, mas só você e 

eu sabemos como nós homens nos comportamos diante de coisas que 

só se repetem. Às vezes, cansamo-nos disso. É bom ter uma pessoa 

assim, mas isso não é tudo. É isso que teremos de fazer a seguir. 

 

III. Enfraquecer esses espíritos malignos com fome 
 

O objetivo é enfraquecê-los para que não tenham mais força. 

  

Acho que lhe expliquei como estes espíritos entram, como se 

alimentam e também como conseguem controlar uma pessoa.  

 

Estes espíritos controlavam-te porque estavam bem alimentados e 

a tua mente não. São vídeos pornográficos, cenas impuras, palavras 

obscenas, etc. Quanto mais se expunha a estas coisas, mais alimentava 

estes espíritos. Quanto mais os alimentavas, mais eles cresciam e te 

empurravam para ver pornografia. Agora que te queres livrar da 

pornografia e da masturbação, é simples. Você não deve mais alimentá-

los para que eles percam peso e força. Não alimentá-los mais significa 

evitar qualquer contacto com qualquer coisa de natureza sexual. Quanto 

mais evitardes essas coisas, menos alimentados serão esses espíritos, 

menos alimentados serão, menos terão força para vos empurrar para a 

pornografia e para a masturbação. Peço-lhe que os trate como 

prisioneiros. Se eles te pedirem para comer, tu respondes "vais passar 

fome".  

 



 

122 
Não à venda 

Ao enfraquecê-los, tenha sempre o cuidado de evitar o contacto 

com coisas que possam despertar os seus impulsos sexuais. Sabes o que 

acontece a alguém que não come há muito tempo? E depois apresentas-

lhe comida. Vês como esta pessoa vai comer? Com raiva, pensando em 

todos os dias em que foi privada de comida. Bem, é a mesma coisa que 

acontecerá com você, se depois de enfraquecer esses espíritos com 

fome, você os apresentar de novo com comida. Eles comerão para 

recuperar a sua força o mais rápido possível. E vais encontrar-te no 

chão.  

 

Uma verdade: da mesma forma que o teu corpo se enfraquece se 

não comeres, da mesma forma que a tua mente se enfraquece se não 

comeres o alimento espiritual que é a Palavra de Deus, também é assim 

que estes espíritos se enfraquecerão se não lhes deres alimento. Este é 

um princípio que se aplica a todos. 

 

O terceiro ponto pode ser resumido da seguinte forma: Esfomear 

estes espíritos malignos para que percam a sua força. Se eles perderem 

força, eles não serão mais capazes de empurrá-lo para assistir 

pornografia ou se masturbar. Façam-nos prisioneiros. O Senhor nos fala 

que quando espíritos impuros vão para lugares áridos, eles não 

encontram descanso. Agora você terá que ter certeza de que em casa, 

eles terão ainda menos descanso do que em lugares áridos. Deves dizer-

lhes com santa ira "se nos lugares áridos não tiveres descanso, aqui em 

casa sofrerás mais". Faça-os prisioneiros desnutridos e veremos se 

ainda terão força. Deixa-os morrer à fome, meu amigo. 

 

Para que morram à fome, não te esqueças que vai depender de ti. 

Você terá que evitar qualquer contato com qualquer coisa que possa 

despertar seus impulsos sexuais. O que nos traz de volta ao ponto 1, de 

certa forma, ao corte de todas as raízes.  
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E sim! Fazer isto é bom, mas com que força? É o que nos leva ao 

ponto 4. 

 

IV. Recuperar forças através da oração e da Palavra de 
Deus 

 

Boas atitudes sozinhas não salvam o meu amigo. Não te podem 

salvar das correntes da pornografia. Lembro-me de observar as atitudes 

certas por quase 2 meses, e ainda pude andar em pureza durante esses 

dois meses. Mas conheces o meu amigo? Era um fardo que eu não podia 

mais carregar e eu tinha recaído novamente. Eu tinha recaído, porque 

pensava que eram os meus próprios esforços que me tirariam de lá. Na 

realidade, era apenas Jesus Cristo. É o que acontece a muitos dos que 

ainda estão sob o jugo da pornografia e da masturbação. Pensam que só 

as suas boas atitudes é que poupam, e é por isso que voltam sempre à 

pornografia.  

 

Mas tem cuidado! Observar as atitudes corretas é essencial, mas 

somente se for acompanhado de oração. Desde que você observe as 

atitudes corretas, por um lado, e, por outro, não reze, eu lhe asseguro 

que seus esforços serão nulos e sem efeito, pois não poderá suportar o 

peso que pesará sobre você. Da mesma forma, se você reza por um lado, 

e por outro lado você não se disciplina, eu lhe faço uma promessa "você 

sempre cairá".  

 

A disciplina sem oração é uma perda de tempo, e a oração sem 

disciplina é nula e sem efeito. Disciplina e oração são duas coisas 

inseparáveis nesta luta. 

 

Em verdade vos digo que a força para abandonar a pornografia e 

a masturbação virá do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas como é que 

esta força lhe será comunicada? Através da oração e da Palavra de Deus.  
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A força para abandonar o mal só é obtido através da oração e nada 

mais. Apenas orações, meu amigo. Se você examinar sua vida com 

muito cuidado, verá que não tem uma vida de oração séria. Sem uma 

vida de oração séria, será impossível para ti superar a pornografia e a 

masturbação. Quando falo de uma vida de oração séria, refiro-me a uma 

vida totalmente dedicada ao Senhor. Não é uma vida com um pé na 

Igreja, e o outro pé em boates, praias para ver meninas nuas, etc. 

Ponham na vossa cabeça que não é através dos vossos próprios esforços 

ou boas atitudes que irão derrotar a pornografia e a masturbação. É 

Jesus Cristo sozinho, aquele que me libertou, que te libertará. E para 

que Ele possa comunicar o Seu poder a você, você terá que orar. Sim! 

Terás de rezar. Uma das razões pelas quais você não é liberto é que você 

não pede o suficiente ao Senhor através da oração. Só pensas no Senhor 

depois de uma queda.  

 

A tua libertação virá de comboio. E a oração é o escárnio que terás 

de construir. Desde que não haja zombaria, não há como o comboio 

chegar onde estás. O Senhor já disponibilizou a força de que necessitais 

para abandonar estas coisas, esta força está num comboio, mas só vós 

tereis de construir a vigília de oração para que este comboio que vem 

com a vossa libertação chegue até vós.  

 

Quando você começar a orar seriamente, o que acontecerá 

espiritualmente? 

  

1. Você estará conectado ao Espírito Santo, que lhe dará Sua 

Força para andar em santidade.  

 

Muitos cristãos se perguntam "mas se o Um em nós é mais forte 

do que o do mundo, como é que ainda estamos sob o jugo da 

pornografia e da masturbação? ». A resposta é clara! porque eles não 
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rezam a sério. O Espírito Santo em nós é como a electricidade numa 

casa. Vamos ficar com este raciocínio e assumir que, você está em uma 

casa onde há eletricidade, a bateria do seu telefone está descarregada, 

mas você não tem um carregador para conectar seu telefone à tomada 

elétrica, a fim de beneficiar da energia elétrica para carregar sua bateria. 

Nesse caso, se a bateria ficar fraca, de quem é a culpa? A falha é com a 

eletricidade, que está lá? ou a falha é sua porque você não trouxe um 

carregador. 

 

O Espírito Santo está sempre disponível para nos ajudar, mas 

somos nós mesmos que não nos ligamos a Ele para nos beneficiarmos 

da Sua Força. Espiritualmente, este carregador que devemos conectar 

para nos beneficiarmos da energia espiritual do Espírito Santo é 

chamado oração. Quanto mais você permanecer em oração, mais você 

estará conectado ao Espírito Santo, e mais você terá a força para 

caminhar na santificação. 

 

 

2. Você se tornará forte 

 

Quanto mais você se apegar ao Espírito Santo através da oração, 

mais forte você se tornará. Lembra-te, no ponto 3, mostrei-te como 

enfraquecer esses espíritos pela fome. No ponto 4, eu lhe mostrei que 

quando você começar a orar seriamente, você se tornará forte.  

 

Agora você estará em uma situação em que esses espíritos serão 

enfraquecidos pela fome, e seu espírito será revigorado pelo Espírito              

Santo. É quando vais começar a ter força para desistir da pornografia. 

Quanto mais vos apegardes ao Espírito Santo através da oração, mais 

enfraquecereis estes espíritos através da fome, vereis que haverá em vós 

uma força para parar de olhar para a pornografia e masturbar-vos. Mas 

como rezar?  
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Ouça, como você não teve uma vida de oração séria, no início será 

realmente difícil para você rezar sozinho, por isso aconselho-o a se 

juntar a um grupo de oração em sua Igreja. Este grupo de oração será 

muito útil para você, porque no início nem sempre sabemos como orar 

sozinhos. Encontra um grupo de oração, meu amigo, imploro-te. Eu sou 

católico, talvez você esteja surpreso, no início eu só estava satisfeito 

com as missas dominicais, e isso não me ajudou muito. Mas quando me 

juntei à Renovação Carismática Católica, foi este grupo de oração 

que me ajudou. Antes eu não podia rezar, mas graças ao meu grupo de 

oração e às orações dos irmãos que já estavam lá há vários anos, o 

Senhor me concedeu a libertação. Se eu continuasse satisfeito com as 

massas, não seria entregue. 

 

  Quando você estiver neste grupo, então você aprenderá como 

passar tempo na presença de Deus com os outros. Uma coisa é certa, 

meu amigo, quando os seus filhos se reúnem para rezar, Deus não deixa 

de fazer descer as suas graças. E se estiveres lá também, estas graças 

cairão sobre ti. Não se isole, meu amigo, procure pessoas com quem 

rezar intensamente e regularmente. Ao mesmo tempo, você também 

escolhe horas durante o dia em que vai começar a rezar seriamente. Do 

fundo do meu coração vos digo que é através da oração e da disciplina 

que vencereis a pornografia e a masturbação. A oração lhe permitirá ter 

força e a disciplina lhe permitirá enfraquecer os espíritos que o 

oprimiram. Quanto mais tempo você passar com Deus em oração, lendo 

a Bíblia, escutando a Sua Palavra, você será mudado. Experimente 

apenas este Jesus Cristo, passe apenas tempo com Ele em oração, e 

afaste de você toda oportunidade de cair, e você verá se Jesus Cristo 

não é suficientemente poderoso para libertá-lo da pornografia e da 

masturbação.  
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Pára de choramingar um pouco e toma medidas. Sabeis que os 

Espíritos mais astutos não são os que vos mantêm na pornografia e na 

masturbação, mas são esses Espíritos que vos impedem de orar (peso, 

desinteresse pelas coisas de Deus, distração, etc...). O diabo sabe que 

no dia em que você começar a orar seriamente, esses vícios serão 

quebrados. É por isso que ele te está a impedir de rezar.  

 

Pergunte a Moisés e ele lhe dirá que depois de passar tempo com 

Deus, seu rosto começou a brilhar. Porque ninguém pode ficar com 

Deus por muito tempo e permanecer inalterado. Se não podes desistir 

da pornografia, é porque não podes ficar muito tempo na receita de 

Deus.  

 

A partir de agora, já não lutem contra a pornografia e a 

masturbação, a luta a travar agora é contra vós próprios. Lute contra si 

mesmo para passar tempo na presença de Deus, lute contra si mesmo 

para evitar todas as oportunidades de cair. Assim que a luta estiver 

virada para vós mesmos e não mais para a pornografia e a masturbação, 

vereis que não será mais complicado ultrapassar isso.  

 

Se eu tiver que lhe dar conselhos adicionais, que de vez em 

quando você terá que ouvir e cantar os hinos espirituais louvando o 

Senhor Jesus Cristo. Só cantando esses hinos todos os dias, de vez em 

quando, Deus pode usá-los para quebrar esses vícios. Cantar muito bem 

é rezar duas vezes, disse um homem de Deus. A história de Paulo e Silas 

na prisão nos dá uma ilustração perfeita do que acontece quando oramos 

e cantamos hinos para Deus com todo o nosso coração. Nós lemos: 

  

Depois de carregados de golpes, atiraram-nos para a cadeia, 

recomendando ao carcereiro que os mantivesse em segurança. O 

carcereiro, tendo recebido esta ordem, lançou-os na prisão interior e pôs 

as videiras a seus pés. No meio da noite, Paulo e Silas oraram e 
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cantaram os louvores de Deus, e os prisioneiros os ouviram. De 

repente houve um grande terremoto, de modo que os fundamentos 

da prisão foram abalados; ao mesmo tempo, todas as portas foram 

abertas, e as prisões de todos os presos foram quebradas.  Atos 

16:23-26. 

  

Vês o que acontece quando rezas a sério? Há um terremoto no 

campo inimigo, as fundações da prisão de pornografia e masturbação 

são abaladas, e as portas se abrem. Quando a porta abrir, tens de sair da 

prisão. Muitas pessoas estão em prisões com portas abertas, mas não 

querem sair. São estas pessoas que oram seriamente, o Senhor deu-lhes 

a força para desistirem da pornografia e da masturbação, mas estas 

pessoas ainda se agarram a certas coisas que as mantêm nesta prisão, 

mesmo que ela já esteja aberta. 

 

 Cantando a Deus, as paredes desta prisão de pornografia e 

masturbação cairão. Portanto, evite a distração que a música mundana 

lhe traz, pois ela não edifica. O diabo usa isso para distraí-lo e impedi-

lo de cantar hinos para Deus, por medo de que as paredes da prisão da 

pornografia e da masturbação caiam e você viva em pureza. 

 

O lugar da música mundana 

 

Quanto à música mundana com seus clipes obscenos, o inimigo 

joga em sua mente subconsciente para mantê-lo na pornografia que o 

leva à masturbação. Como é que ele o faz?  

 

Você já notou que na música mundana, mesmo que as letras não 

sejam obscenas, há sempre uma dose de fornicação nas imagens dos 

clipes ou nas danças! E é assim que satanás usa a música mundana para 

manter as pessoas em fornicação, apresentando-lhes uma aparência de 

prazer através do ritmo que ouvem. Por favor, saia daí! Quando cantam 
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palavras obscenas é para afectar o teu pensamento. Experimente isto: 

se eu disser "uma caneta vermelha", você não se faz (muito 

rapidamente) uma representação pictórica do que eu digo para entender 

isso? Quando digo "um leão", o que fazes para entender que estou a 

falar do leão? Não pensas num leão na tua mente? Satanás sabe disso, 

e é por isso que na indústria da música onde ele é maestro, ele exige que 

cantemos insanidades para que quando você ouvir isso, você faça 

imagens dessas obscenidades, que mais tarde o levarão à ação.  

 

Outra coisa é que, quando olhamos para estes clipes obscenos, 

estas imagens sem vergonha permanecem no nosso cérebro. O inimigo 

vai agora usar estas imagens armazenadas no teu cérebro para te 

empurrar mais tarde para imaginações impuras, caso não tenhas acesso 

directo à pornografia. Como é que funciona?  

 

Você pode estar fazendo outra coisa, não tendo idéias impuras, de 

repente você começa a sentir opressões que o levam a ver pornografia. 

E se acontecer que onde você está, não há pornografia para olhar para 

se masturbar, é quando as imagens obscenas armazenadas no seu 

cérebro vão assumir o controle. Você começará a imaginar essas 

obscenidades, que o excitarão e acabará se masturbando novamente. Foi 

por isso que te pedi para te separares desta música para derrotar a 

pornografia e a masturbação.  

 

Eu sei que não será fácil para vocês se separarem desta música 

que vocês ouvem há muito tempo, mas se vocês realmente querem ser 

salvos por Jesus Cristo, vocês também terão que abandonar esta música 

indecente. E de agora em diante, você será apegado à música louvando 

a Jesus Cristo, porque ela te edifica, e quando você cantar, você 

realmente levanta Jesus  Cristo acima desses vícios, e o fim será que os 

fundamentos das paredes da pornografia de prisão e masturbação 

desmoronarão, os fundamentos desta prisão desmoronarão, e as portas 

se abrirão.  



 

130 
Não à venda 

 

As chaves para superar a pornografia e a masturbação são a oração 

e a disciplina pessoal. Quando falo de disciplina, quero dizer evitar 

oportunidades para cair, quero dizer ter princípios que você tentará 

respeitar.  

  

Se uma queda acontecer, então o que devemos fazer? 

 

Sim, uma queda pode acontecer. Se isso acontecer, lembre-se 

dessa palavra do Senhor Jesus Cristo que diz: "Eu não te condeno, vai 

e não peques mais".  

Conheces o meu amigo? Deus sabe que estamos num mundo onde 

as oportunidades para o pecado nos são apresentadas todos os dias. Ele 

sabe que no mundo existe uma epidemia chamada pecado. E esta 

epidemia até afectou os seus filhos. Agora, deixa-me fazer-te uma 

pergunta. Quando uma criança sofre de uma doença, qual é a atitude do 

pai em relação à criança? Isso não é compaixão? Não é um amor ainda 

mais forte? Ele não fará o seu melhor para fazer a criança sarar? Se 

nossos pais biológicos nos mostram tanta ternura quando estamos 

fisicamente doentes, você realmente acha que nosso Pai celestial se 

irrita conosco quando estamos presos a um pecado no qual sempre 

caímos? (Não estou falando daqueles que pecam voluntariamente, estou 

falando daqueles que, por fraqueza, sempre caem nos mesmos pecados 

que gostariam de abandonar.  

 

Não te sintas culpado por isso. Se a culpa continuar a devorar-te, 

confessa-te e continua a luta. É depois de uma queda que você deve 

estar ainda mais determinado a superá-la. Se a queda acontecer, diga ao 

inimigo abertamente: "É verdade que você acabou de me bater, mas eu 

não vou deixar este anel até que eu te derrubar. Se há alguém que tem 

de deixar o anel, és tu.  

  



 

131 
Não à venda 

Se você recaiu, é porque você não fez com que seus olhos 

olhassem, seus ouvidos ouvissem, ou o que você tocou (as partes 

sensíveis de X ou Y que despertaram seus impulsos sexuais, por 

exemplo).  

 

Após a recaída, identifique o que causou a sua queda e separe-se 

dela. Acima de tudo, não percam a força para continuar a luta depois de 

terem recaído, senão ficarão no chão e o inimigo acabará convosco.  

 

Mas já vos advirto que não deveis ceder às vossas quedas e dizer 

"aqui estou eu, ainda lutarei de novo, mesmo que caia". Não, meu 

amigo, terá de fazer o seu melhor para evitar recaídas. E, como já vos 

disse, o poder virá do Espírito Santo se permanecerdes em oração. Você 

sabe, o diabo sabe que ele não é o mais forte, para nos manter em 

pecado, ele simplesmente confia na nossa incapacidade de nos ligar a 

Deus. A única estratégia eficaz do inimigo é evitar que nos prendamos 

a Deus. É por isso que ele traz distrações (uso exagerado de facebook, 

twitter, snapchat, jogos de vídeo, cronyism sem visão clara para o 

casamento, etc.). 

 

Finalmente, depois de ter recebido a força para abandonar estas 

coisas, você terá que pedir para ser rezado. Para que os espíritos que já 

enfraqueceram possam desaparecer para sempre. 

 

O quarto e último ponto desta parte do livro está resumido em: 

separe-se de tudo o que o faz cair, apegue-se a Jesus Cristo através da 

oração e da leitura da Bíblia. É assim que serás capaz de abandonar o 

mal e caminhar na pureza. Você é um ramo da árvore e  Jesus Cristo é 

o tronco. Para viver como um filho de Deus, você é obrigado a apegar-

se a Ele através da oração. Se não vos apegardes a Ele, ser-vos-á 

impossível vencer a pornografia e a masturbação. O próprio Jesus 

Cristo nos disse claramente que sem Ele não podemos fazer nada. Sim! 
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Não faça nada, meu amigo. Nem sequer derrotar a pornografia e a 

masturbação. Se há uma coisa crucial a recordar neste momento, é que, 

sem oração, nunca terão força para abandonar a pornografia e a 

masturbação. E a oração deve ser acompanhada de uma vida de 

disciplina, caso contrário, todo o tempo passado na oração será nulo, 

vazio e sem efeito. 

 

Fazei as pazes convosco, não sois um monstro, quanto mais um 

monstro lascivo, sois apenas um filho de Deus que sujou as suas roupas 

brancas com pornografia e masturbação, e é tempo de voltardes para 

casa porque o vosso Pai precisa de vós para a sua obra na terra. Faça 

também a paz com Deus confessando os seus pecados e seja capaz de 

receber o Seu perdão. Encontre alguém que o ajude neste processo. 

Evitar todas as oportunidades de cair para enfraquecer estes espíritos 

malignos, e recuperar a força espiritual agarrando-se para sempre ao 

Espírito Santo através da oração e da leitura diária da Bíblia. Continua 

a comportar-te assim, e deixa o tempo trabalhar. 

 

Tudo que eu disse nesta terceira parte e até mesmo o que foi dito 

na segunda parte, pode ser resumido por estes pensamentos do Senhor 

Jesus Cristo. 

 

 

V. Os pensamentos do Senhor Jesus 

 

Antes de começar, gostaria de sublinhar em primeiro lugar que 

estes pensamentos que vos comuniquei ou que ainda vos comunicarei 

são os do Senhor e estão elevados acima dos pensamentos do diabo. Se 

os puseres em prática, nenhum demónio será capaz de te manter na 

pornografia e na masturbação.  

 

Os pensamentos do Senhor estão acima do diabo 
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"Atrás de mim, satanás! Tu és um escândalo para mim, porque os 

teus pensamentos não são os pensamentos de Deus, mas os dos homens. 

"Leia Mateus 16:21-23  

 

Qual é o contexto aqui? O Senhor Jesus está falando com seus 

discípulos sobre sua morte iminente em Jerusalém. Pedro, um dos seus 

discípulos, vindo buscá-lo, disse-lhe: "Senhor, que Deus te proteja! "Ao 

dizer a Jesus "isso não vai acontecer com você, ele estava apenas 

dizendo "você não vai morrer", então você e eu sabemos que se Jesus 

Cristo não tivesse morrido, nós estaríamos perdidos para sempre. O 

Senhor sabia discernir que o que Pedro estava dizendo era um obstáculo 

à sua missão na terra, que consiste em salvar pessoas morrendo em seu 

lugar. Tendo sabido disso, o Senhor Jesus reconheceu que não era 

realmente Pedro que estava preparando esta armadilha para Ele, mas 

Satanás era o inimigo dos homens e de Deus. É por isso que, ao dirigir-

se a Pedro, Ele disse "costas de mim, satanás".  

 

Ele estava falando com Pedro, é claro, mas a sua mensagem foi 

dirigida àquele poder que inspirou palavras sem sentido para Pedro. 

Dirigindo-se àquele poder (o diabo) que inspirou estas palavras a Pedro, 

o Senhor disse que "os vossos pensamentos não são os pensamentos 

de Deus, mas os dos homens".  

 

Veja, o Senhor coloca os pensamentos de satanás no mesmo nível 

dos pensamentos dos homens. Então o que a Bíblia diz, comparando os 

pensamentos de Deus com os pensamentos dos homens? A Bíblia nos 

diz que, assim como o céu é elevado acima da terra, os pensamentos de 

Deus são elevados aos pensamentos dos homens, Isaías 55:8.  

 

Os pensamentos de satanás são os pensamentos dos homens como 

Jesus Cristo disse, mas os pensamentos de Deus são elevados           
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acima dos pensamentos dos homens tanto quanto o céu é elevado acima 

da terra, portanto tanto quanto o céu é elevado acima da terra, assim são 

os pensamentos de Deus comparados aos do diabo.  

 

Já que os pensamentos de Deus são elevados acima dos do diabo, 

isso significa que o diabo é incapaz de frustrar os pensamentos de Deus. 

Se você tomar esses pensamentos de Deus que eu te dou, você os 

colocará em prática, satanás não poderá mais fazer nada contra você 

porque esses pensamentos são altos demais para ele. Sua única 

estratégia permanecerá apenas para evitar que você coloque em prática 

essas estratégias que o Senhor lhe propõe.  

 

O que são estes pensamentos, então? 

 

Isto é o que o Senhor Jesus ensina para vencer a pornografia, a 

masturbação e todos os tipos de vício. 

 

1. Separados das oportunidades de quedas 

 

Expressa-o com estas palavras: Se o teu olho é uma oportunidade 

para caíres, arranca-o e deita-o fora; porque é vantajoso para ti que 

apenas um dos teus membros pereça e que todo o teu corpo não seja 

lançado no inferno. Mateus 5:29, Mateus 18:9 

 

2. Faça com que as pessoas compartilhem o seu problema e 

orem juntas por ele. O Senhor não nos obriga a ficarmos 

isolados.  

 

Expressa-o com estas palavras: Digo-vos novamente que, se dois 

de vós concordarem na Terra em pedir alguma coisa, isso lhes será 

concedido pelo meu Pai que está nos céus. Mateus 18:19 
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O senhor fala de algo, isso significa qualquer coisa, enquanto ele 

permanece de acordo com sua vontade. Então pegue esta palavra do 

próprio Senhor, encontre alguém a quem você vai expor o seu problema 

e vocês vão orar juntos por ele. O Senhor prometeu que Seu Pai, que 

estava nos céus, te responderia. A bola está no teu campo, o Senhor já 

falou. 

 

Estas palavras do Senhor também ilustram o fato de que você terá 

que ter pessoas com quem orar. Você vai se lembrar que eu lhe falei 

sobre ter um grupo de oração na sua igreja, porque no início é difícil 

orar sozinho. 

 

3. Observe e ore sempre para ter a força de não cair em 

tentação. 

 

Expressa-o com estas palavras: Vigiai e orai, para que não caiais 

em tentação, o espírito está bem disposto, mas a carne é fraca. Mateus, 

26.41 

 

Vigiai, pois, e orai sempre, para que tenhais a força de escapar 

a todas essas coisas que acontecerão e para aparecerdes diante do Filho 

do Homem. Lucas 21:36 

 

O Senhor fala aqui de disciplina e oração. Sempre que ele falava 

de "vigilância", havia sempre "oração" para nos fazer entender que 

disciplina e oração são duas coisas inseparáveis na luta contra o pecado. 

O Senhor pede-vos, pois, que vigieis, escuteis, digais, etc.  

 

A disciplina e a oração são as armas que o Senhor te dá nesta luta 

contra a pornografia e a masturbação. Não te esqueças do "sempre", 

significa "todos os dias e a sério". 
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4. A fé 

 

Qualquer coisa que você pedir com fé através da oração, você 

receberá. Mateus 21:22  

 

Por isso vos digo: Tudo o que pedirdes em oração, crede que o 

recebestes e vereis cumprido. Marcos 11:24 

 

Ao orar por Jesus para que o liberte da pornografia e da 

masturbação, o Senhor pede-te que acredites no que lhe vais dizer e que 

também acredites que Ele é capaz de fazer o que Lhe pedes que faça 

através da oração. Mais uma vez, o Senhor evoca a oração. Isto significa 

que é apenas ela (oração séria) que está no centro da sua libertação.  

 

Amigo, em Jesus Cristo não é complicado superar a pornografia e 

a masturbação. Tudo que você tem que fazer é se separar das 

oportunidades de cair, e orar seriamente por isso, enquanto acredita que 

Jesus é capaz de lhe conceder libertação. E vais ver se Jesus não é capaz 

de libertar. Eu até gostaria de dizer, apenas tente desafiá-lo (de uma boa 

maneira), fazendo a sua parte de oração e disciplina, e você vai ver se 

apenas Ele não é capaz de libertá-la. 

 

O Senhor também te oferece jejum. 

 

O que lhe faltava para desistir destas coisas era força e agora o 

Senhor disse-lhe claramente o que você terá que fazer. Para superar 

essas práticas, primeiro você deve decidir do fundo do coração, segundo 

deve mostrar sua disposição de mudar seu comportamento, separando-

se das oportunidades de cair, terceiro deve levar uma vida de disciplina, 

vigiando o que pode estar em contato com seus cinco sentidos e, 

finalmente, deve permanecer conectado com o Senhor para sempre 
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através de uma vida de oração para ter energia espiritual e caminhar 

com saúde. Não te esqueças de jejuar também. 

 

Se sabes estas coisas, és feliz, desde que as pratiques. João 

13:17 

 

Mas quem ouve as minhas palavras e não faz o que eu digo, 

este parece uma pessoa estúpida. Mateus 7:26 Versão da Palavra 

Viva 

 
VI Perguntas/Respostas 

 
Ana: Como é que eu sei que fui entregue? 

 

Georgess: Quando você percebe que não olha para a pornografia 

há vários dias, às vezes ela acontece sem que você preste muita atenção. 

Quando há uma força em você que lhe diz que é possível não cair mais. 

Quando você vê essas coisas, nunca mais ouse expor-se a cenas eróticas 

ou qualquer coisa que possa despertar seus impulsos sexuais, e se 

apresse a rezar novamente. Estou a falar de orações sérias. 

 

Se depois de um seminário ou forte tempo de oração na igreja você 

realmente sente que é capaz de desistir disso, porque em você se sente 

como uma força que pode ajudá-lo a não cair mais. Saibam que a 

libertação está lá, é o fim, vocês são libertos e neste momento terão que 

vigiar e orar mais do que já fizeram. Continue a rezar e a disciplinar-se 

 

Se depois de uma queda, você percebe que você não foi capaz de 

cair porque em você há como uma força que o impediu de olhar para 

essas coisas. Saiba que a libertação já está lá. 
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Como é que eu sabia que estava a ser entregue? 

 

Estranho! Foi depois de uma recaída que soube que já tinha sido 

libertado. Se eu tivesse caído naquele dia, a culpa seria minha. Foi assim 

que aconteceu. 

  

A propósito, quando me liguei à Internet à noite para descarregar 

música, vídeos, etc., o meu primeiro reflexo foi ir ver vídeos 

pornográficos porque os impulsos sexuais que sentia eram mais fortes 

do que eu. Mas depois de me juntar ao meu grupo de oração, as coisas 

mudaram, pela primeira vez eu não sabia que o Senhor Jesus já me tinha 

libertado. Mas um dia, quando eu tinha entrado à noite para fazer meus 

downloads, percebi que não tinha vontade de assistir vídeos 

pornográficos, nem desejo de me masturbar, sentia uma força dentro de 

mim que me mantinha longe dessas coisas. Mas sabes que mais, meu 

amigo, eu ainda caí. Naquele dia, em todo o caso, era eu que queria 

olhar para estas coisas, porque o Senhor já me tinha dado a força para 

não cair mais. E foi depois desta queda voluntária que percebi que já 

tinha sido libertado. Eu pedi perdão pelo que eu tinha feito, o Senhor 

me perdoou, eu me entreguei novamente à oração porque eu sabia que 

era de onde a força do Senhor vinha e é de onde Ele me apoia e eu nunca 

mais caí nestas práticas. Eu não sou mais um cativo de qualquer pecado 

no qual eu sempre caio, eu levo uma vida cristã preenchida. E nunca 

deixarei de afirmar alto e bom som que Jesus é o Salvador. 

 
Tu também, quando perceberes que em ti não há mais nenhum 

desejo de ver pornografia, mesmo quando estás sozinho, não há mais 

nenhum desejo de masturbar-te, mesmo quando estás sozinho, sabe que 

o Senhor já te libertou. 
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Ana: Quanto tempo tenho que esperar para ser entregue? 

 

Georges: Tudo depende da sua seriedade para com o Senhor, tudo 

depende da vontade que você coloca nele, tudo depende de você. Jesus 

Cristo, Ele pode libertar-te mesmo agora. E estou-te a dizer, ele acabou 

de o fazer. O que você deve fazer agora é vigiar o seu modo de vida e 

orar para que não caia mais em tentação. Uma das razões pelas quais 

você cai é porque você não ora o suficiente por esse pecado que tem 

estado te retendo por muitos anos. 
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   Parte Quatro 
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I. Os ataques do diabo depois de superar a pornografia e a 
masturbação 

 

Depois de deixarem o Egito, os filhos de Israel foram perseguidos 

pelo Faraó e seus soldados. Para alguém que estava cativo de um pecado 

e acabou de ser liberto dele, satanás faz exatamente a mesma coisa. Com 

seus demônios, eles não soltam imediatamente, eles vão perseguir a 

pessoa para trazê-la de volta ao Egito. Um homem que acaba de 

terminar a pornografia e a masturbação será perseguido por maus 

pensamentos e sonhos impuros. Quando isto lhe acontecer, tenha 

cuidado para não se incomodar com isso. Serão apenas tanques faraós 

a perseguir-te e a afogar-se no Mar Vermelho. Guardai a vossa 

serenidade, ide com aquele que é mais do que Moisés, chamado Jesus 

Cristo de Nazaré.  

 

O Senhor disse aos israelitas: "Estes egípcios que vês, nunca mais 

os verás" e hoje esta mesma Palavra é dirigida a ti, neste sentido "estes 

maus pensamentos e sonhos impuros que te perturbaram, nunca mais os 

verás".  Certifique-se de que na vida dos filhos de Deus a escuridão nem 

sempre reina, haverá um tempo em que você viverá em paz. Nas linhas 

seguintes, falar-vos-ei de todos estes ataques e de como vencê-los, 

sempre, não com os vossos próprios esforços, mas com o Poder do      

Espírito Santo. 

 

 

I.1 Pensamentos malignos 

 

Neste livro eu quero ser muito prático, dizendo diretamente o que 

está acontecendo com você, e dizendo como fazer para superar isso em 

Jesus Cristo nosso Salvador! Falando de maus pensamentos, eu gostaria 

que você soubesse que eles serão pensamentos totalmente impuros que 

começarão a entrar em sua mente. Você começará a pensar em coisas 
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horríveis, totalmente impuras, até para Deus e tudo o que é sagrado. 

Esses pensamentos se intensificarão mais freqüentemente quando você 

estiver em um lugar santo (a Igreja ou um lugar de oração). Esses 

pensamentos se manifestarão de várias maneiras: alguns apenas 

pensarão na nudez das pessoas, outros verão apenas cenas impuras 

passando por seus cérebros, outros ouvirão palavras indecentes saindo 

de seus corações, etc. Se você é espiritual, você realmente sentirá 

sujeira em seu cérebro, realmente impura, garanto-lhe. Naquele dia 

você vai perceber que o que você estava olhando era realmente sujeira 

que você estava jogando em seu próprio cérebro.  

 

Meu amigo, quando essas coisas começarem a acontecer ao longo 

de sua jornada, depois de superar a pornografia e a masturbação, tome 

cuidado para não ser incomodado por eles. Não serão os vossos próprios 

pensamentos, mas os dos seus espíritos impuros, que continuarão a 

oprimir-vos. Mas, como já vos disse, são os tanques do Faraó que vos 

perseguirão, mas que se afogarão no Mar Vermelho. Tu, tu vais 

atravessar em nome de Jesus Cristo. Antes de vos falar de sonhos 

impuros, gostaria de vos dizer como vencer estes maus pensamentos.  

 

I.1.1 Como derrotar os maus pensamentos 

 

Quando essas coisas aconteceram comigo, antes de eu entrar em 

pânico, e eu só estava imaginando o quanto eu blasfemava de Deus, a 

culpa tinha se tornado comum e eu procurava me arrepender toda vez 

que eu pensava assim, até que o Senhor me fez entender que não eram 

meus próprios pensamentos. E desde aquele dia em diante, eu estava 

apenas dizendo: "O Deus que me livrou da pornografia e da 

masturbação é o mesmo Deus que me livrará desses maus pensamentos. 

Se satanás conseguir me atacar neste ponto, é apenas uma prova de que             

Jesus Cristo pode me libertar destes tipos de ataques. Confessei-o em 

voz alta e acreditei no que disse. Isso me permitiu não entrar em pânico 
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cada vez que estes pensamentos me vinham à mente. Mas ainda não era 

libertação!  

 

Para me libertar destes pensamentos, comecei a ficar cansado. 

Como eu já lhe disse, "Se você nunca se sentiu cansado de um pecado 

que o tem atormentado por muitos anos, então em você não haverá 

determinação para superá-lo". Enquanto não tomardes uma firme 

resolução para vencer estes maus pensamentos, asseguro-vos que eles 

estarão sempre presentes, mesmo que o Senhor já vos tenha libertado 

da pornografia e da masturbação. 

 

 A primeira coisa a fazer é decidir superar isso, mesmo que você 

não saiba como vai acontecer (além disso, não cabe a você saber 

como vai acontecer, só o Senhor sabe como vai proceder). Você terá 

que levar isso a sério, se você acha que eles vão partir sozinhos,     

então você vai esperar muito tempo até que você esteja cansado. Tu 

é que vais ter de os afastar. 

 

 Você terá que compartilhar este problema com seu pastor, o 

sacerdote, ou alguém discreto que irá orar por você (tocá-lo pela 

cabeça será muito significativo espiritualmente porque será uma 

questão de remover a sujeira que está em seu cérebro). Cuidado para 

ir a alguém que se santifica, alguém que não leva uma vida 

desordenada. Porque, se a pessoa que está orando por você tem o 

mesmo problema que você, sabe que impor suas mãos sobre sua 

cabeça não terá nenhum efeito. E além disso, ela própria corre o risco 

de ser, cada vez mais, perturbada por maus pensamentos. 

 

 

 Você também terá que orar intensamente por isso todos os dias, 

porque esses pensamentos não sairão de repente depois da oração do 

pastor, do sacerdote ou de um irmão do grupo de oração. Esta oração 
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será o início de um processo que levará um pouco mais de tempo, 

com algumas regras que você tentará respeitar. 

 

 Você pensava muitas vezes nestas obscenidades, porque você as 

observava há vários anos e isso tinha entrado muito em você. Depois 

de ter sido lavado pela oração e esvaziado de imagens impuras, o 

espaço que continha estas abominações deve agora ter um novo 

conteúdo. Este novo conteúdo, que deve absolutamente substituir as 

imagens impuras que existiam no seu cérebro, é a Palavra de Deus, 

cito a Bíblia. Você terá que ler a Bíblia para que seus pensamentos 

sejam centrados em virtudes e coisas puras. Quando você ler a Bíblia, 

você não só terá que estar satisfeito com o fato de que ela está lavando 

seu cérebro, mas você também terá que colocar em prática o que ela 

lhe ensina. Quanto mais você ler a Bíblia e se distanciar das 

impurezas do mundo (música indecente, séries de TV indecentes e 

todos os programas de TV onde Jesus Cristo não é glorificado, etc.), 

você verá que naturalmente, sem forçar, seus pensamentos estarão 

focados em coisas boas. Assim como você se tornou um escravo das 

coisas más, entregando-se inteiramente à prática do que é certo em 

Jesus Cristo, você verá que todos esses pensamentos maus deixarão 

de perturbar você. 

 

 Quando um primeiro-ministro vem com seu novo governo, ele 

também traz seu programa, um plano de ação que o guiará durante 

todo seu mandato. Alguns continuam a executar o programa deixado 

pelo seu antecessor. O programa do novo governo não será 

plenamente cumprido dentro de um, dois ou três meses. Levaria 

tempo.  

 

    Da mesma forma, em seu interior havia um governo que estava 

executando seu programa, seu plano de ação que era roubar, destruir 

e matar. O Primeiro Ministro era o espírito do mundo, o Vice-

Primeiro Ministro a carne, o Presidente da República o satanás, e os 
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ministros da fornicação, mentira, roubo, magia, idolatria, feitiçaria, 

etc. Desde que você decidiu desistir do que estava fazendo e aceitar 

andar corretamente com Cristo, houve uma mudança de governo em 

você. Sob nenhuma circunstância o novo governo pode continuar o 

programa deixado pelo antigo, porque eles são opostos uns aos 

outros. O primeiro governo era do reino das trevas, e o segundo 

governo que vem estabelecer-se em vós é o da Luz. O novo Governo 

também tem um programa, um plano de ação para a sua vida chamado 

Vida Eterna. O Rei é Jesus Cristo, o Primeiro Ministro é o Espírito 

Santo, e ministros tais como santidade, amor, autocontrole, 

temperança, fidelidade. Já que ele não pode continuar o plano de ação 

deixado pelo governo caído, o Espírito Santo destruirá tudo e 

retomará tudo em você. Os resultados do seu trabalho em você será 

visto pouco a pouco, desde que você faça o que ele lhe pede para 

fazer. Portanto, parece-vos que estes maus pensamentos são lentos 

para ir embora, mas eu vos asseguro que quanto mais habitardes em 

Cristo e vos distanciardes da imundície do mundo, mais os vossos 

pensamentos serão reformulados, será apenas uma questão de tempo. 

É como uma maratona. O que você terá que fazer é sempre continuar 

a orar intensamente por isso, ler a Bíblia (a Bíblia Sagrada dá um 

poder que purifica os pensamentos, cada vez que eu ler a Bíblia há 

uma luz, uma pureza que vem repousar sobre mim, e eu proclamo em 

nome de Jesus que agora será assim para você) e me concentrar em 

coisas boas (para evitar a vagabundagem dos pensamentos.) Quanto 

mais tempo passar, mais esses maus pensamentos irão embora e você 

vai se sentir como uma lavagem cerebral.  

  

I.2 Sonhos impuros 
 

 Quando você dorme, você pode ter sonhos que sempre giram em 

torno do sexo. Você começará a ver cenas impuras. Para os humanos, 

isto causará poluição nocturna repetida. Quando estas coisas 

acontecerem, tenha cuidado para não ser perturbado, elas serão queixas 
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do inimigo que não vai querer deixá-lo sozinho. Mantém a tua 

serenidade e continua a rezar por ela. Como já te disse, algumas lutas 

só ganham se houver pessoas que te apoiem. Para superar isso, você 

terá que expor esse problema aos seus irmãos no grupo de oração, ou a 

um cristão maduro que orará por você. E, acima de tudo, terá de pedir 

ao Espírito Santo que purifique as suas noites. Você terá que orar e 

jejuar por isso, e apenas esperar que a graça do Senhor vença esses 

sonhos impuros. Exponha este problema aos seus irmãos e irmãs, e eles 

rezarão por você. Filhos de Deus, somos uma família na terra, por isso 

não se retirem sempre, sozinhos, com os vossos problemas. Partilhar! 

 

 Mais uma vez, por favor, tenha cuidado a quem expõe os seus 

problemas. Evite falar com pessoas que não são psicologicamente e até 

mesmo espiritualmente maduras, pessoas falantes. 

 

Fui libertado destas coisas quando comecei a jejuar. O jovem é 

muito poderoso, meu amigo. Jovem, reze por isso e verá por si mesmo 

o resultado. 
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Parte Cinco 
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I. Testemunhos 
 

A libertação que o Senhor alcançou em minha vida é um tremendo 

milagre que eu nunca deixarei de testemunhar. Durante muito tempo fui 

ativista permanente em masturbação e pornografia, estava tão obcecada 

que não conseguia me livrar dela. Até que um dia, eu abri meu coração 

para o Senhor Jesus Cristo que me libertou totalmente destas práticas. 

Hoje dou testemunho deste imenso amor do Pai, revelado no seu Filho 

Jesus Cristo, que me libertou totalmente. Ressalto que a libertação com 

relação à pornografia e à masturbação só pode ser dada a vocês por 

Jesus Cristo, Rei e Eterno Salvador. 

 

PRINCE KUVUYUKA YALA 

 

 

 

Desde jovem sofri no meu interior por causa da pornografia e da 

masturbação. Tive uma vida dupla, foi isso que me arrancou o coração. 

Por um lado, minha família me deu um exemplo por causa dos meus 

resultados escolares e, por outro lado, eu sabia que na realidade eu não 

era um exemplo como todos pensavam. Em segredo, masturbei-me e vi 

pornografia. Mas no dia em que o Filho de Deus se compadeceu de 

mim, encontrou-me no meu caminho em busca de libertação da 

pornografia e da masturbação. Abri-lhe o meu coração, aceitei que o 

que eu fazia não era bom diante de Deus. E foi assim que lhe dei a minha 

vida, e ele libertou-me completamente deste jugo inimigo. Eu testifico 

que Jesus Cristo é verdadeiramente Salvador, e somente Ele pode livrá-

lo da pornografia e da masturbação, se você realmente der sua vida a 

Ele hoje. Amigo, não há tempo certo para dar sua vida a Jesus Cristo, 

exceto hoje, porque amanhã ou apenas as próximas duas horas não nos 

pertencem e não sabemos do que elas serão feitas. Decidam se separar 

de tudo o que os mantém afastados de Deus, e experimentem Seu poder, 
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vocês verão se Ele não é capaz de quebrar este jugo que os manteve 

afastados por muitos anos. 

 

VINY BEKO BOMALEMA 

 

 

 

Foi na Internet que vi pela primeira vez vídeos pornográficos. E 

muito rapidamente, comecei a visitar este tipo de sites muitas vezes. 

Tornou-se impossível para mim passar uma semana sem ir a esses sites, 

então mesmo quando eu ia à Internet para pesquisa, eu sempre acabava 

indo a esses sites. E isto durou três longos anos. No entanto, ninguém à 

minha volta sabia disso, porque apesar das minhas práticas perversas, 

continuei a ter um bom desempenho na escola, e mesmo muito bem.  

 

Mas aos poucos fui tomando consciência do impacto de minhas 

ações sobre meu pai e minha mãe. Fiquei muito triste ao pensar em todo 

o mal que sofreriam se descobrissem o que o filho de que tanto se 

orgulhavam estava fazendo em segredo, e isso me incomodou muito. 

Então, para evitar magoá-los, eu estava firmemente determinado a parar 

com essas práticas. Mas o problema é que não consegui fazê-lo! 

 

A minha aparência exterior torna-me muito conhecido no meu 

bairro, na escola e na universidade de hoje. Assim, eu pensava apenas 

nos meus pais, mas em todos aqueles que me rodeavam, que me 

amavam, apreciavam, respeitavam e estimavam muito. E fiquei 

atormentado com o pensamento do que eles pensariam de mim se 

descobrissem o que eu estava fazendo em segredo. 

 

Tinha todas as boas razões do mundo para parar, mas mesmo 

assim não consegui. Senti que estava a entrar num carro sem travões. 
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Parece que, quanto mais eu tentava, mais impotente e incapaz eu 

era para superar esses vícios. E senti-me indigno, envergonhado de mim 

mesmo. Lembro-me de chorar sobre o meu destino várias vezes. 

 

No terceiro ano da minha escravidão, comecei a participar mais 

ativamente das atividades cristãs. E isso levou-me à Bíblia de uma 

forma mais aplicada. Mas, por outro lado, continuei a vaguear pela 

pornografia. E honestamente, nunca pensei que poderia rezar a Deus 

sobre isso antes. Mas um dia encontrei o versículo: 

 

Você não sabe que seu corpo é o templo do    Espírito Santo? 1 

Coríntios 6:19 

 

Tendo lido este texto, acabei de escrever uma oração que nunca 

esquecerei. Tinha acabado de escrevê-lo no "memorando" do meu 

telemóvel.  

 

Mas isso tem de mudar, e para isso mudar, eu tenho de mudar. 

Por isso, Senhor, suplico-te que me dês a tua força e apoio, que me 

libertes desta impureza do teu templo que é o meu corpo, ajuda-me a 

pôr fim a esta perversão que me tem detido há três anos. 

 

Sim, eu tinha acabado de escrevê-lo, no meu memorando, que 

guardo cuidadosamente até hoje. Mas nessa altura eu tinha acabado de 

o escrever sem realmente acreditar porque pensei que era a mim e só a 

mim que competia fazer tudo para acabar com a masturbação. 

 

Por mais três meses, eu perseverei em minhas atividades cristãs. 

Mas as minhas tentativas de acabar com isto continuaram a falhar. Mas 

uma noite, enquanto eu estava sozinha, comecei a chorar de alegria sem 

poder explicar as razões destas lágrimas. Foi como se eu percebesse 

pela primeira vez que Deus realmente me amava. Durou quase 45 

minutos. Depois daquela noite e dos dias que se seguiram, fiquei 
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maravilhado com o que tinha acontecido. Não entendi o alcance do que 

eu tinha experimentado. 

 

Foi um pouco mais tarde ainda que percebi, sem sequer prestar 

atenção, que tinha passado apenas três semanas sem ver vídeos, sem 

sequer pensar nisso. Foi então que eu percebi que o que tinha acontecido 

três semanas antes era também o dia da minha libertação. E para dizer 

a verdade, dancei como se nunca mais voltasse a dançar. Tanto que 

suspirei depois daquela libertação.  

 

Para ser honesto, sim, às vezes eu caía novamente depois daquele 

período, mas senti claramente que as coisas tinham mudado. 

 

Eu já tinha assumido o comando do stick. Agora eu não podia 

mais obedecer a estes impulsos do meu corpo. 

 

O Senhor tinha restaurado a minha dignidade! Ele tirou este 

assunto de vergonha do topo da minha vida. E o homem que sou hoje 

não tem nada a ver com o que fui durante aqueles três anos de escuridão, 

por causa da graça de Deus. 

 

A partir daquele dia, quero proclamar alto e bom som que o        

Senhor Jesus Cristo é aquele que me pôde livrar das cadeias da 

pornografia e da masturbação. E só por isso, devo-lhe gratidão eterna. 

 

Ben KWELA 

 

 

A todos vós que ainda estais cativos da pornografia e da 

masturbação, viemos trazer uma mensagem de esperança através dos 

nossos testemunhos. A esperança que viemos para te trazer chama-se 

Jesus Cristo, aquele que pagou o preço pelos nossos pecados. Éramos 

todos como você, pensando que era impossível superar essas práticas. 
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Todas as nossas tentativas para pôr fim a estas práticas fracassaram 

porque pensámos que era pela nossa própria força e esforço que a 

libertação deveria chegar.  

 

Mas ao nosso lado, sim, ao nosso lado havia uma ajuda à qual não 

prestamos atenção, porque estávamos distraídos com o mundo e com as 

paixões da juventude. Esta ajuda é chamada de Espírito Santo. É pela 

sua força que nos levantamos hoje.  

 

Através do Sangue de Jesus derramado na cruz, vencemos o diabo 

e o pecado. Jesus derramou a mesma quantidade de sangue por você e 

por mim, ele recebeu o mesmo número de chicotes por você e por mim, 

nós cuspimos nele por você e por mim. Por isso, se Ele nos entregou, 

não vejo porque não o pode fazer por ti. Tudo é apenas uma questão de 

abrir a porta do seu coração para Ele e abandonar estas práticas, estes 

amigos e todas estas coisas que os mantêm longe Dele. Dedique sua 

vida a Jesus, se você for jovem, dê a Ele sua juventude e Ele cuidará de 

você quando você for velho/velho. 

 

Podes fazer esta oração connosco? 

 

Senhor Jesus! Acredito que é capaz de me entregar como fez com 

os outros. Abro-te a porta do meu coração para sempre, vem e senta-

te no trono da minha vida. Perdoa-me, eu reconheço os meus erros, e 

livrai-me, imploro-vos. Que a glória, o poder e o reino vos sejam 

restituídos para todo o sempre. 

                                       AMEN 

II. Mensagem a todos aqueles que nunca estiveram cativos de 
pornografia e masturbação. 

 

 

Pornografia e masturbação são perigosas, muito perigosas até 

mesmo. Não acredite em todos aqueles que lhe dizem que não há nada 
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de errado com todas essas coisas, eles são mentirosos. No dia em que 

você tocar em pornografia e masturbação, eu garanto a você que eles 

vão arruinar sua vida enquanto arruinam a vida de milhões de cristãos 

e não-cristãos ao redor do mundo. Qualquer que seja a causa, não olhe 

para a pornografia, e não se masturbe porque você vai se tornar viciado, 

e por trás de seu vício, haverá espíritos malignos que se apegarão a você 

para empurrá-lo ainda mais para a perversão sexual. Não toque na 

pornografia, não toque na masturbação, olhe-as como coisas impuras 

que lhe custarão a sua eternidade com o seu Deus e acabará no inferno.  

 

Separe-se dos amigos que não lhe trazem nada de bom na vida, 

mas estratégias para progredir ainda mais na perversão sexual. Querido 

jovem irmão, querida jovem irmã, não toquem na pornografia e na 

masturbação porque apodreceram nossa infância. Meus queridos 

noivos, não toquem na pornografia porque ela arruinou muitos 

casamentos. Meus queridos casados, vocês também, não toquem nestas 

coisas. Não minimizem e não coloquem em perspectiva os efeitos 

negativos que a pornografia e a masturbação podem ter nas vossas 

vidas. No início, você não vai notar isso, mas com o passar do tempo, 

você vai ver grandes mudanças em suas vidas. Não toque na 

pornografia e na masturbação porque elas arruinaram nossas vidas no 

passado. 

 

 

III.    Mensagem a todos aqueles que ainda estão sob o jugo da 
pornografia e da masturbação. 

  

 Jesus Cristo é mais poderoso do que o poder por trás da 

pornografia e da masturbação. Na cruz, Jesus destruiu todas as forças 

do mal. Apenas tire de você todas as oportunidades para cair, busque 

Jesus Cristo em oração fervorosa e séria, persevere nesta vida de oração. 

Se uma queda acontecer, peça desculpas, levante-se ainda mais forte e 

continue a luta. Diz ao inimigo que não vais sair do ringue até ele ser 
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eliminado. Depois de uma queda, aprenda com seus erros, evite cometê-

los na próxima vez, é assim que Jesus Cristo o ajudará. 

 

 

IV. Mensagem a todos aqueles que receberam a graça de 
abandonar estas práticas. 

 

 Não vamos tentar o diabo. Vamos evitar um excesso de asas. Não 

creiamos porque o Senhor nos libertou e nos libertou totalmente dessas 

coisas, que não vamos mais cair mesmo que andemos de qualquer 

maneira, mesmo que olhemos para qualquer coisa, mesmo que 

escutemos alguma coisa, mesmo que namoremos alguém em qualquer 

lugar. Somos todos, como os outros, os alvos do inimigo. Ele está com 

raiva de nós, e só está esperando uma falha da nossa parte para nos 

atacar e nos derrubar. Fomos entregues para nos consagrarmos a Jesus 

Cristo durante toda a nossa vida. Longe do pastor, longe do aprisco, 

nós, ovelhas do  Senhor, seremos atacados pelos lobos. Uma vida de 

disciplina e sobriedade deve agora ser a nossa partilha. Sou a primeira 

pessoa a quem esta mensagem é dirigida. Eu já fui liberto pelo Senhor, 

eu até preguei para os outros sobre essas práticas, mas em um ponto 

meu coração tinha de alguma forma levantado em orgulho pensando 

que eu era forte o suficiente para nunca mais cair em pornografia e 

masturbação novamente. E o que me aconteceu foi catastrófico, mas o 

amor de Deus é grande... 
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Este livro é antes de tudo um testemunho antes de ser uma          

exortação para levar uma vida de santidade. Através do meu testemunho 

eu só queria dizer que não há pecado acima da misericórdia e poder de 

Jesus Cristo. Mesmo que esses pecados te tenham mantido cativo por 

muitos anos, eu te disse que Jesus Cristo é a pessoa que foi ungida para 

proclamar a libertação aos cativos. Se queres ser livre, então tens de lhe 

dar a tua vida tal como ele deu a dele para te salvar no Gólgota.  

 

Dar a vida a Jesus Cristo é renunciar a si mesmo, isto é, não mais 

buscar seus próprios interesses, mas os de Cristo, agora. O que Jesus 

quer, você só encontrará na Bíblia e na oração. Por isso, convidei-vos a 

renunciar a tudo o que fazíeis antes, que vos afastou dele, e a tornardes-

vos simultaneamente um homem que perseverou na vida de oração, um 

ouvinte diário da sua palavra e um leitor permanente da Bíblia. É assim 

que Cristo o ajudará a crescer espiritualmente e a vencer todos aqueles 

pecados que ainda o retêm (não apenas pornografia e masturbação). 

 

A exortação a levar uma vida de santidade é apenas para vos 

preparar para o encontro com o Senhor Jesus Cristo, quando Ele vier 

remover a Sua Igreja da terra para ir para o céu celebrar o casamento do 

Cordeiro. Tranquilizo-te, é melhor não perderes esta celebração 

maravilhosa no céu. Depois desta festa o Senhor Jesus voltará à terra 

com sua esposa (a Igreja) para reinar por mil anos. Tenho muito a dizer 

sobre este assunto, e este será o tema das minhas próximas publicações, 

se o Senhor assim o desejar.  

Tudo o que te posso dizer é que é melhor não perderes o rapto. 

Quando ele voltar, não voltará para levar todos os que lhe disserem: 

"Senhor! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! "Mas ele voltará para aqueles 

que guardam os mandamentos de seu Pai e seguirão o caminho que ele 

mesmo (Jesus) traçou. Um destes mandamentos é "Sereis santos como 

eu sou santo". Aquele que cita o nome de Jesus Cristo, mas não se 

santifica (fugindo da imundície do mundo), não verá Deus. Não ver 

Deus é sinônimo de estar longe do Seu rosto por toda a eternidade. Estar 



 

162 
Não à venda 

longe da face de Deus por toda a eternidade é ir para o inferno. É com 

isto em mente que vos exorto a pôr a vossa vida em ordem com Jesus 

Cristo, fugindo da imundície do mundo, incluindo a pornografia e a 

masturbação. Esta imundícia um dia impedirá que você fique com Jesus 

por toda a eternidade, se você não decidir se separar deles hoje.  

 

A preocupação é que depois de ler este livro, você não será mais 

contado entre aqueles que mencionam o nome precioso de  Jesus Cristo, 

Filho do Deus vivo, mas que ainda permanecem em pecado. 

 

 Eu lhe expliquei o que estava acontecendo com você e lhe disse, até 

onde me foi dado o conhecimento e o que eu vivenciei, como vencer 

estas abominações. Eis o que tens de te lembrar. 

  

1. Nenhum pecado é maior do que a misericórdia de Deus e Seu 

poder, seu pecado não é grande demais para ser perdoado se 

você pedir perdão sincero. Todos os dias apenas levante o nome 

de Jesus Cristo acima daqueles pecados que têm incomodado você 

por muitos anos, e se discipline. Não podemos fazer nada sem a 

graça e a força de Deus, a carne é fraca: esta é a nossa desculpa. Mas 

não esqueçamos que ele também nos deu o livre arbítrio para 

escolher entre o bem e o mal. Deus só reconstruirá Sua força em 

você se você tomar uma firme decisão de abandonar o mal. Desta 

forma, você aprenderá a crucificar a carne e a andar pelo espírito.  

 

Como a carne é fraca, o que esperas para a esmagar, meu amigo? 

 

2. Separa-te de tudo o que te possa fazer cair, por mais pequeno 

que seja. 

 

3. Tenha a força para ir e confessar seus pecados, porque se você 

guardar um segredo com o diabo, ele sempre o usará contra você e 

em todos os momentos você se sentirá culpado. 
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4. Que a oração se torne natural em sua vida, direi até que você 

deve se tornar uma oração; porque a oração é a única coisa que o 

colocará em comunhão com Jesus Cristo. Não há mais ninguém! É 

o único canal através do qual vem a força para abandonar o mal. 

Quando eu digo uma vida de oração, não estou falando em ir à igreja 

todo domingo. Refiro-me a ter um grupo de oração dentro da Igreja, 

enquanto vou adorar aos domingos. Fique na assembleia de oração 

toda a sua vida. São as ovelhas que se afastam do rebanho que são 

mais vulneráveis a ataques de predadores. Este predador, que espera 

até que possamos sair do rebanho para nos atacar, é satanás; vagueia 

como um leão rugindo, buscando a quem devorar. Então, se você 

não quer ser comido por esse predador cheio de raiva contra nós, 

fique no rebanho com outras ovelhas. Caso contrário, só terás os teus 

olhos para chorar quando ele te comer. Simplesmente digo, desde o 

momento em que tomas a decisão de te tornares um homem de 

oração, não largues até ao fim dos teus dias na Terra. Caso contrário, 

depois de superar essas abominações por um tempo, você voltará ao 

que vomitou. É assim que o ditado "O cão entrou para o que 

vomitou" será aplicado a você e sua última situação será pior que a 

primeira. 

 

5. Discipline-se, isto é, tenha princípios que você tentará respeitar. 

 

6. Depois de superar a pornografia e masturbação, você agora terá 

que lidar com maus pensamentos e todos os tipos de ataques. 

Estes são pensamentos de blasfémia, de pecado. Na maioria das 

vezes, esses pensamentos virão quando você estiver em um lugar 

santo. (a Igreja, um lugar de oração, etc...). Cuidado para não ser 

perturbado por ela, não sereis vós, mas estes maus Espíritos que 

continuarão a oprimir-vos. O que você terá que fazer é continuar 

orando e o Senhor    Jesus Cristo lavará seu cérebro com Seu Sangue. 

Toda vez que esses pensamentos vêm, eu só peço que você levante 
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o nome de Jesus Cristo acima deles. Faça desta a sua intenção de 

oração diária e o Senhor põe fim a estas opressões. 

 

7. Tereis de pedir para serdes rezados, para vos separardes para 

sempre dos Espíritos que encontraram habitação em vós e para 

romper todos os laços com eles.  

 

8. Depois de se livrar do jugo de Satanás que o prendeu, você terá 

que tomar o jugo de Jesus Cristo porque a natureza tem o horror 

do vazio. Depois de ter feito tudo o que o Senhor Jesus Cristo lhe 

disse através deste livro, eu peço a você que nunca mais se esqueça 

dele até o fim de seus dias aqui na terra, caso contrário estes espíritos 

voltarão para você em maior número e ainda mais forte. Eis o que 

acontece espiritualmente depois da libertação de um homem: 

Quando um espírito impuro deixa o corpo de um ser humano, vai 

para um lugar árido, onde não encontra descanso, é neste momento 

que decide voltar para onde estava antes de ir para o lugar árido. Se 

ele voltar e encontrar este lugar vazio, vai procurar outros sete 

espíritos que são mais maus e mais fortes do que ele e eles voltarão 

para se estabelecerem neste lugar. Assim, a última situação do 

homem que foi libertado será pior do que a primeira. O que eu estou 

dizendo a vocês não são as fábulas da fonte, o próprio Senhor Jesus               

Cristo fala sobre isso na Bíblia. Depois de ter se livrado das obras 

de Satanás, não deixe a casa vazia, agora tome o jugo de Jesus 

Cristo. 

 

9. E o Senhor Jesus Cristo te livrará para todo o sempre. Na 

verdade, o Senhor não é obrigado a passar por tudo o que eu vos 

disse para vos libertar. Ele é capaz de o fazer à sua maneira. Neste 

livro, eu só queria mostrar como você pode derrotar isso, mas não 

fingi que é a única maneira de derrotar a pornografia e a 

masturbação. Escrevi-o porque muitas pessoas estão dispostas a 

combater a pornografia, mas não sabem como combatê-la. 
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"Vinde a mim, todos vós que estais cansados e cheios, e eu vos 

darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e recebei as minhas 

instruções, porque sou manso e humilde de coração; e encontrareis 

descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é doce, o meu 

fardo é leve. "Palavras do Senhor Jesus Cristo em Mateus 11:28-30 

 

Não queres ir ter com ele hoje para obter o resto da tua alma por 

muito tempo, oprimida pelo inimigo? 

 

Que o Senhor do universo, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e 

nosso Pai vos liberte da pornografia e da masturbação!  

 

Diga esta oração comigo 

 

« Senhor Jesus Cristo, há muito que sofro destes vícios. Eu 

reconheço que sou fraco e que sem você, eu não seria capaz de vencer 

esses pecados. Dou-te a minha vida hoje, vem e torna-te o meu Mestre. 

Abro-te a porta do meu coração, imploro-te, vem e liberta-me. Tu, 

Filho de Deus, vem e livra-me, espero que me ouças Jesus, por favor, 

vem em meu socorro. Foi em teu nome que rezei. Que a Glória, o Poder 

e o Reino voltem a ti para sempre. » 

 

Amém! 

 

Encontre uma boa Bíblia e uma boa igreja, e deixe que Jesus tenha 

todo o espaço em seu coração e seja seu mestre para a eternidade.  

 

Amém! Glória ao Meu Jesus por toda a eternidade 
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Decisões tomadas após a leitura deste livro 
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