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1. ABSTRACT. (Translated by google translator. Use the same to translate the
rest ...) 1
In this work we will be focusing on the theme: licit and illicit sexual act,
according to the Bible.
The goal is to demonstrate that sex is biblical, good, and made by God for humans
enjoy.
However, the sexual act has limits set by God in the Bible. Sex is not a liberal
and unruly act, but it is a linked act, limited to what God states in His word.
Outside the biblical contours, so prophetic, the human sexual act is a source of
sins, and consequently produces man's spiritual death.
In this work there is not the slightest intention of producing phobias of any kind.
All were set free, with free will of God. What each does with his freedom and his body,
soul and spirit is the responsibility of each. In short: each servo should be concerned
with yourself and your own life.
The ultimate goal is to bring "bible", and "light" to this issue where MANY
ACHÔMETROS have been presented. All according to a rational and theological logic
human, away from the word of God.
If you believe in the Bible, and want to live it, with regard to sex, then what is
presented it is also for you. If you do not believe in the Bible, or do not want to
follow it, then do as you wish. However, as it says in Ecclesiastes, know one day their
actions will be judged by God. Think about it ...

2. INTRODUÇÃO.
Todos tem o livre árbitrio para escolher o que querem para suas vidas.
Entretanto, se uma pessoa quer ir para o céu, morar com Deus, precisa
ter uma vida segundo a palavra de Deus. Como disse Jesus é necessário
“nascer da água” e do “Espírito Santo”.2 É necessário ter uma vida
afastada de tudo que é ABOMINÁVEL a Deus. Estre essas coisas abomináveis
estão às devassidões sexuais, as quis iremos abordar neste trabalho.
1

Resumo em Português: Traduzido pelo google tradutor. Use o mesmo para traduzir o restante...
Neste trabalho estaremos focando o tema: ato sexual lícito e ilícito, segundo a bíblia.
O objetivo é demonstrar que sexo é algo bíblico, bom, e feito por Deus para o ser humano desfrutar.
Entretanto, o ato sexual tem limites determinados por Deus, na bíblia. O sexo não é um ato liberal
e desregrado, mas, é um ato vinculado, limitado ao que Deus determina na sua palavra.
Fora dos contornos bíblicos, portanto, proféticos, o ato sexual humano é fonte de pecados, e
consequentemente, produz a morte espiritual do homem.
Neste trabalho não há intensão de produzir fobias de qualquer natureza. Todos foram criados livres,
com livre arbítrio dado por Deus. O que cada um faz com sua liberdade e com seu corpo, alma e
espírito é responsabilidade de cada um. Resumindo: cada servo deve se preocupar consigo mesmo e com
a sua própria vida.
O objetivo maior é trazer “bíblia”, e “luz”, para esse tema onde MUITOS ACHÔMETROS têm sido
apresentados. Tudo segundo uma lógica racional e teológica humana, distante da palavra de Deus.
Se você crê na bíblia, e quer vive-la, no que diz respeito a sexo, então, o que será apresentado é
também para você. Se você não crê em bíblia, ou não quer segui-la, então faça como queira. Entretanto,
como diz em Eclesiastes, saiba um dia seus atos serão julgados por Deus. Pense nisso...
2JOÃO

3:5 Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar
no reino de Deus. Nascer da água é ser uma pessoa segundo a palavra de Deus. Nascer do Espírito é ser
batizado com o Espírito Santo.
2
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Deixemos esclarecido que este trabalho não se presta para julgar a
ninguém. Não é tempo para julgamento e juízo. Cada um deve se preocupar
com sua propria vida. Até por que se estamos julgando os outros estamos
fazendo algo que a palavra proibe. Por outro lado, todos nós devemos nos
preocupar em viver de acordo com a palavra de Deus – isso é o exercicio
do novo nascimento segundo a palavra.
A palavra de Deus é quem irá julgar o homem. A condenação virá em
função de alguém está vivendo em desacordo, em confronto com a palavra
de Deus. O Senhor “vela” 3 sobre sua palavra para cumpri-la, seja para
um juizo de vida, seja para um juizo de morte eterna.
Cumpre a cada pessoa escolher livremente o que quer no mundo vindouro.
Se quiser vida eterna há de andar de acordo com a palavra de Deus. Cada
um deve lava-se no sangue de Jesus a cada momento. Se alguem quiser a
morte eterna então se suje em tudo que imundicie deste mundo. Sabendo,
ainda, que um dos divisores entre aqueles que são do Senhor e os que não
são Dele é a aceitação e a vida em conformidade com a palavra de Deus.
Vejamos um pouco sobre isso:


PEDRO 2:6 condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra,
reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem
impiamente.

 JUDAS 1:7 Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas,
que, havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra
carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno.
 JOÃO 8:31 Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós
permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus
discípulos.

 JOÃO 12:48 Quem me rejeitar a mim, e não receber as minhas
palavras, já tem quem o julgue; a palavra que tenho pregado,
essa o há de julgar no último dia.

3

JEREMIAS 1:12 E disse-me o SENHOR: Viste bem; porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la.

3

SEXO LÍCITO E ILICITO SEGUNDO A BIBLIA PÁGINA: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR
E-MAIL: revelacaodabiblia@gmail.com Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 20:24:26.

SEXUALIDADE LÍCITA E ILÍCITA SEGUNDO A BÍBLIA.
 JOÃO 14:23 respondeu, e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a
minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele
morada.
 JOÃO 17:8 Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste; eram
teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra.

 ECLESIASTES 12 :13,14 De tudo o que se tem ouvido, o fim é: Teme a Deus,
e guarda os seus mandamentos; porque isto é o dever de todo o homem. 14

Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o
que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau.


ECLESIASTES 11:9,10 Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreiese o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do
teu coração, e pela vista dos teus olhos; sabe, porém, que por

todas estas coisas te trará Deus a juízo.
Posto isso, e antes de adentramos ao assunto, “atos sexuais citados na bíblia”,
vamos ver alguns sinônimos relacionados com o assunto para podermos enternder
melhor, segundo a sagrada escritura, o tema: sexo lícito e inlícito.

Abaixo alguns sinônimos vinculados à sexualidade lícita e
ilícita dentro da bíblia:
 Abrasar - excitar, inflamar o apetite sexual.
 Adultério – ato sexual com pessoa diferente do conjuge.
O adultério é a fornicação do casado.4
 Prostituição – ato sexual fora do contexto matrimonial,
e sem intenção de formar um casal, independentemente
de haver ou não pagamento pelo ato.

4

Lembrando que o adultério e a prostituição, dentro da bíblia, podem ser atos de ídolatria,

feitiçaria, e afastamento de Deus, portanto, um ato fora do contexto de pecados sexuais.
4
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 Fornicação – relacionamento sexual onde pelo menos um
não é casado. Neste caso para o casado seria adultério,
enquanto, para o não casado seria uma prostituição com
nome especial: a fornicação.
 Bestialidade – ato sexual de humanos com animais.
 Devassidões = libertinagem, depravação de costumes,
perversão de bons costumes evidentemente.
 Masturbação = manipulação das genitálias, próprias, ou
alheias, com algo que não seja outro orgão sexual, com
a finalidade de obter prazer sexual.
 Sêmen

=

(semente),

líquido

produzido

pelo

órgão

reprodutor masculino, os espermatozóides.
 Concupisciência = Apetite sexual imoderado.
 Lascívia = inclinação para a sensualidade.
 Sensual = concernete aos sentidos. O ato sexual está
ligado, principalmente, a faculdade de sentir. Ter
prazer através do sentido tátil, da sensibilidade
tátil.
3. ATOS SEXUAIS PROIBIDOS PELA BÍBLIA – Impedimentos sexuais.
Qualquer dúvida procure ler diretamente na bíblia,5 para melhor conhecer a vontade de Deus
para o povo que Ele está santificando.
Não se deixe levar pelo discurso do LIBERALISMO. Deus não muda e sua palavra
permanece imutável. O que o Senhor proibia antes da lei e durante a lei de Moisés continua
proibido hoje.

5

Leia bíblia do tipo Revista e Corrigida. Mais detalhe busque fontes na internet, e outras, sobre diferenças de
bíblias.
5
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O mundo pode dizer o que quizer, entretanto, há muitas coisas que o homem poderá vir a
praticar que o IMPEDIRÁ de ir para o céu. Mesmo que todo o mundo esteja aplaudindo e
concordando não significa que Deus também esteja de acordo. Pecado é pecado, e isso é imutável.
Deus não irá mudar por motivo algum. Todavia a ética e a moral humana mudam e hoje aprovam
o que antes elas condenavam.

4. PROIBIÇÃO DE COABITAR COM A ESPOSA DO TIO ou COM TIAS.
Juízos: Esterilidade e iniquidade.
4.1

Tia legítima/biológico – irmã dos pais.

Referências :
 LEVÍTICO 18:12 A nudez da irmã de teu pai não descobrirás; ela é parenta de teu pai.
 LEVÍTICO 18:13 A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás; pois ela é parenta de tua
mãe.
 LEVÍTICO 20:19 Também a nudez da irmã de tua mãe, ou da irmã de teu pai não
descobrirás; porquanto descobriu a sua parenta, sobre si levarão a sua iniquidade.

4.2 Tio legítimo/biológico - irmão do pai.



LEVÍTICO 18:14 A

nudez do irmão de teu pai não descobrirás;...;

 LEVÍTICO 20:19 Também a nudez da irmã de tua mãe, ou da irmã de teu pai não
descobrirás; porquanto descobriu a sua “parenta”, sobre si levarão

a sua iniquidade.
4.3 Tia esposa do tio.
Referências :
LEVÍTICO 20:20 Quando também um homem se deitar com a sua tia descobriu a nudez de seu
tio; seu pecado sobre si levarão; sem filhos morrerão.

5. PROIBIÇÃO DE COABITAR COM A MULHER DO PAI.
Juízos: Maldição e morte.
6
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Referências :
 LEVÍTICO 20:11 E o homem que se deitar com a mulher de seu pai descobriu a nudez de
seu pai; ambos certamente morrerão; o seu sangue será sobre eles.


DEUTERONÔMIO 27:20 Maldito aquele que se deitar com a mulher de seu pai,
porquanto descobriu a nudez de seu pai. E todo o povo dirá: Amém.



I CORÍNTIOS 5:1-13 Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda
entre os gentios se nomeia, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. 2 Estais ensoberbecidos, e nem
ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. 3 Eu, na verdade,
ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato
praticou, 4 Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso
Senhor Jesus Cristo, 5 Seja entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo
no dia do Senhor Jesus. 6 Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a
massa? 7 Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estais sem
fermento. Porque Cristo, nossa páscoa, foi sacrificado por nós. 8 Por isso façamos a festa, não com o
fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da
verdade. 9 Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem; 10 Isto não quer
dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras;
porque então vos seria necessário sair do mundo. 11 Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele
que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador; com o
tal nem ainda comais. 12 Porque, que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que
estão dentro? 13 Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo.

6. PROIBIÇÃO DE COABITAR COM A MULHER DO FILHO (A NORA/ o sogro).
Juízo: Morte, abominação.
Referências :
 LEVÍTICO 20:12 Semelhantemente, quando um homem se deitar com a sua nora, ambos
certamente morrerão; fizeram confusão; o seu sangue será sobre eles.
 EZEQUIEL 22:11 Um cometeu abominação... Contaminou abominavelmente a sua nora...

7. PROIBIÇÃO DE COABITAR COM A SOGRA.
Juízo: Maldição.
Referências :

7
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 DEUTERONÔMIO 27:23 Maldito aquele que se deitar com sua sogra. E todo o povo
dirá: Amém.

8. PROIBIÇÃO DE INTIMIDADE SEXUAL de homens e mulheres COM ANIMAIS.
Juízos: Maldição e morte – para a pessoa e para o animal.
Referências sobre proibição de atos de bestialidades:
 ÊXODO 22:19 Todo aquele que se deitar com animal, certamente morrerá.
 LEVÍTICO 20:15 Quando também um homem se deitar com um animal, certamente
morrerá; e matareis o animal.
 DEUTERONÔMIO 27:21 Maldito aquele que se deitar com algum animal. E todo o
povo dirá: Amém.

9. PROIBIÇÃO DE INTIMIDADE SEXUAL ENTRE IRMÃOS.

Juízos: Maldição, exclusão, iniquidade, abominação.
Referências :
 DEUTERONÔMIO 27:22 Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai,
ou filha de sua mãe. E todo o povo dirá: Amém.
 LEVÍTICO 20:17 E, quando um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai,

ou filha de sua mãe, e vir à nudez dela, e ela a sua, torpeza é; portanto serão
extirpados aos olhos dos filhos do seu povo; descobriu a nudez de sua irmã, levará
sobre si a sua iniqüidade.
 EZEQUIEL 22:11 Um cometeu abominação... Humilhou no meio de ti a sua irmã, filha de
seu pai.

10. PROIBIÇÃO DE INTIMIDADE COM ESCRAVA CASADA.
Juízo: Açoites para ambos.
8
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Referências :
LEVÍTICO 19:20 E, quando um homem se deitar com uma mulher que for serva desposada
com outro homem, e não for resgatada nem se lhe houver dado liberdade, então serão açoitados;
não morrerão, pois ela não foi libertada.

11. PROIBIÇÃO DE RELACIONAMENTO HOMOSSEXUAL (sexo não natural).
Juízo: Morte física e eterna, abominação.
Primeiro é preciso dizer que casal, obviamente, é, somente,
formado por um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher. Não existe,
dentro da bíblia, a possibilidade de casal ser composto de um homem
com outro homem, nem formado por uma mulher com outra mulher.
Também, não existe casal grupal, do tipo: Um homem e várias
mulheres, nem vários homem e várias mulheres, nem uma mulher e mais
de um homem.
Deus fez homem e mulher. O Senhor não admite que um se passe pelo
sexo oposto, nem nas vestimentas. Muito menos é admitido um proceder
sexual contrário à NATUREZA masculina e feminina que herdou ao nascer.
Referências sobre casal ser formado apenas de um homem e uma mulher
e sobre suas vestes:


GÊNESIS 2:23-24 E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e
carne da minha carne; esta será chamada mulher, porquanto do homem
foi tomada. 24 Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e
apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne.

 DEUTERONÔMIO 22:5 Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o
homem roupa de mulher; porque, qualquer que faz isto, abominação é ao
Senhor teu Deus.
É comum ver as pessoas, que apresentam desvio quanto à sexualidade
natural, se vestirem com roupas próprias para o sexo oposto ao que
receberam ao nascer.
Hoje até operação para mudança de sexo tem sido difundida. Dessa
forma se transveste de outro sexo de forma anormal. Distorcem o corpo e
o comportamento natural.

9
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Alguns efeminam, ou masculinizam contrariando a nutureza sexual que
receberam ao nascer. Isso também traz juizos condenatórios. Conforme I

CORÍNTIOS 6:9,10 ... Não hão de herdar o reino de Deus... os

efeminados...
Pois bem, em frente com a análise do tema MOÇAS E RAPAZES, com desvio da natureza
sexual...

Referências sobre sexualidade contrária à natureza:
 LEVÍTICO 20:13 Quando

também um homem se deitar com outro
homem, como com mulher, ambos fizeram abominação;
certamente morrerão; o seu sangue será sobre eles.
Se relacionar sexualmente com homem como se fosse uma
mulher é um ato ABOMINÁVEL, diante de Deus. Fazer isso é
praticar uma abominação sentenciada com morte eterna. No
livro de apocalipse 21:8 diz que:
“Quem vencer, herdará todas as coisas; e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. 8 Mas,
quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e

aos abomináveis, e aos homicidas, e aos

fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será

no lago que arde com fogo e enxofre; o que é a segunda morte.”
Semelhantemente condenação é citada em I CORÍNTIOS 6:10.
Ali, é dito que os sodomitas – sexo não natural, e os
afeminados - homossexuais, não terão salvação.
 I CORÍNTIOS 6:9,10 Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus?
10 Não erreis: nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros,

efeminados, nem os sodomitas,

nem os

nem os ladrões, nem os avarentos, nem os

bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus.

Em outras, e claras, palavras, PARA A BÍBLIA, o
homossexual não será salvo. Seja homo masculino, (gay), ou
feminino, (lesbica). Ambos são atos sexuais contrários à
natureza.

10
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O Ato sexual natural é de um macho com uma fêmea. Deus criou macho
e fêmea, no dizer da bíblia.
Macho com macho ou fêmea com fêmea é o
NATURAL DA MULHER E DO HOMEM. Praticar um
pessoa do mesmo sexo é sexo com prática
Quem pratica abominação não será salvo, é
bíblia.

uso sexual NÃO
ato sexual com
de abominação.
o que afirma a

A sexualidade deve ser, segundo a bíblia, sexo NATURAL,
de acordo com a natureza, ou seja, o natural, o normal é
macho com fêmea e ainda assim usando os órgãos próprios
para o sexo.
Assim, já podemos dizer que não são permitidas atividades
sexuais CONTRÁRIOS À NATUREZA do tipo:
 Sexo oral,
 Sexo anal,
 Masturbação,
 Sexo grupal,
 E outras criações CONTRÁRIAS À NATUREZA MACHO E FÊMEA.
Veja o que diz a bíblia a respeito de ato sexual abominável.

Ato contrário à natureza macho com fêmea:


ROMANOS 1:21-28 Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como
Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração
insensato se obscureceu. 22 Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. 23 E mudaram a glória
do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de
quadrúpedes, e de répteis. 24 Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus
corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si; 25 Pois mudaram a
verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que
é bendito eternamente. Amém. 26 Por isso Deus os abandonou às paixões infames.

Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural,

no contrário à natureza. 27 E, semelhantemente, também os
homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua
sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo
torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu
11
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erro. 28 E, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os
entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm.
O ato sexual, quando lícito, natural, deve ser praticado com os
órgãos sexuais masculino e feminino.

Em ROMANOS 1:21-28, São citados dois tipos de sexualidade
contrária à natureza.
A saber:


O SEXO COM A PRÓPRIA ESPOSA. ENTRETANTO, com uso NÃO natural
do órgão da mulher, ou seja, sexo anal, versículo 26.
O Uso não natural da mulher, também, se dar quando o
relacionamento é de mulher com mulher. Também não é sexo
natural quando o ato sexual envolve membros, ou órgãos do
corpo feminino, diferente do órgão reprodutor feminino.
E



O SEXO HOMEM COM HOMEM – SEXUALIDADE TORPE. 6 versículo 27.

Mais referências sobre a PROIBIÇÃO de sexualidade contrária à natureza e
consequências (CONDENAÇÃO ETERNA):
 LEVÍTICO 18:22 Com homem não te deitarás, como se fosse mulher; abominação é.
 DEUTERONÔMIO 23:17 Não haverá prostituta dentre as filhas de Israel; nem haverá

sodomita dentre os filhos de Israel. 18 Não trarás o salário da prostituta nem preço de um
sodomita à casa do SENHOR teu Deus por qualquer voto; porque ambos são igualmente
abominação ao SENHOR teu Deus.
 I REIS 14:24 Havia também sodomitas na terra; fizeram conforme a todas as
abominações dos povos que o SENHOR tinha expulsado de diante dos filhos de Israel.

6

Alguns SINÔNIMOS DE TORPE/TORPEZA: Impudico; obsceno; Sórdido; infame; ignóbil; Nojento;
impuro; Sujo; manchado; vil; desprezível, abominável.
12
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O Senhor expulsou os povos de suas terras e deu a terra deles aos Judeus
por causa das maldades que esses povos praticavam.

Entre esses pecados

abomináveis estava a SODOMIA, o homossexualismo.7
 II REIS 23:7 Também derrubou as casas dos sodomitas que estavam na casa do
SENHOR, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque.
 I TIMÓTEO 1:9 Sabendo isto, que a lei ... é feita ... para os injustos ...,10 Para os
devassos, para os sodomitas, ... e para o que for contrário à sã doutrina;
A lei não salva, ela condena. O que o apóstolo Paulo estava dizendo
era que: os rigores e condenações da lei se aplicam aos praticantes de
SODOMIA, entre os atos de sodomia estão os atos homossexuais, e os atos
sexuais anais.

 HEBREUS 12:16 E ninguém seja devasso, ou profano, como Esaú, que por uma refeição
vendeu o seu direito de primogenitura;
 APOCALIPSE 21:8 Mas, quanto... Aos abomináveis, … aos fornicadores, … a sua
parte será no lago que arde com fogo e enxofre; o que é a segunda morte;
Os atos homo e a sodomia em geral são atos taxados de abominação e

“sua parte será no lago que arde
com fogo e enxofre; o que é a segunda morte.”
fornicação. A sentença citada acima é:

 I REIS 15:11 E Asa fez o que era reto aos olhos do SENHOR, como Davi seu pai. 12

Porque tirou da terra os sodomitas, …
O Senhor deixou registrado que o rei Asa fez o que era reto. Dentre os
atos praticados pelo rei Asa qualificados como reto está o
fato dele ter TIRADO, (eliminado) OS SODOMITAS, (os HOMO’s),
da terra. Lembramos que a lei mandava apedrejar até a morte.

 ISAIAS 3: 9 O aspecto do seu rosto testifica contra eles; e publicam os seus

pecados, como Sodoma; não os dissimulam. Ai da sua alma! Porque fazem mal a si
mesmos.
O Senhor executou juízo sobre Sodoma e as cidades circunvizinhas. As queimou
com fogo. Dentre as maldades praticadas por estas cidades estavam as atividades
DEUTERONÔMIO 18:12 Pois todo aquele que faz
abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti.
7

tal coisa é abominação ao Senhor; e por estas
13
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sexuais entre homens e homens. Ali, era uma prática comum, NÃO DISSIMULADA, em
SODOMA. Por isso, sodomia, sodomizar significar atos homossexuais, ou atos sexuais
“anormais”, sexo utilizando os órgãos não próprios para o ato sexual.

 EFÉSIOS 5:5...12 Porque bem sabeis isto: que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento,
o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. 6 Ninguém vos engane
com palavras vãs; porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
7 Portanto, não sejais seus companheiros..8 Porque noutro tempo éreis trevas, mas agora
sois luz no Senhor; andai como filhos da luz 11 E não comuniqueis com as obras

infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. 12 Porque o que eles fazem
em oculto até dizê-lo é torpe.
Os atos homossexuais são tachados de TREVAS, de abominações. DISSO RESULTA EM
CONDENAÇÃO, RESULTA EM NÃO PODER PARTICIPAR DO REINO DE CRISTO E DE DEUS, EFESIOS
5:5.
Homossexualismo é taxado, na bíblia, como atos praticados por aqueles que
andam nas trevas.
A Sodomia, em seus diversos aspectos, não é ato que pode ser praticado PELOS
FILHOS DA LUZ, pelos servos de Jesus.
Os servos sequer devem falar sobre homossexualismo, pois até dizer o que eles
fazem é considerado TORPE, segundo a passagem de EFESIOS 5:12.

 II PEDRO 2:6 E condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra,
reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente.
 JUDAS 1:7 Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas,
que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após

outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno.
 APOCALIPSE 22:14 Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para
que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. 15 Ficarão de

fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer
que ama e comete a mentira. 16 Eu, Jesus, enviei o meu anjo, para vos testificar estas coisas
nas igrejas...
O cristão não deve participar de qualquer ato abominável.8 Mais que
isso: O cristão tem obrigação, segundo a bíblia, de condenar o pecado.

8

JOÃO 3:20 Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas.
I JOÃO 3:4 Qualquer que comete pecado, também comete iniqüidade; porque o pecado é iniqüidade.
14
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Não basta não fazermos o que é condenado por Deus, não podemos
CONCORDAR COM AQUELES QUE PRATICAM O QUE DEUS CONDENA. 9
O cristão deve amar o pecador,10 mas não podemos nos conformar com
aquilo que leva o homem para o inferno. Não se trata de fobia contra
pessoas. Trata-se de não apoiarmos coisas que irão levar as pessoas
para o inferno.
O cristão tem o dever bíblico de amar a todos. Entre esses todos
estão, também, os homossexuais. Amá-los NÃO SIGNIFICA SER simpatizante
ou tolerante que atos contrários aos ensinos bíblicos. Amar a todos
significar buscar levar a todos a salvação SEM DISCRIMINÇÃO E ACEPÇÃO
DE PESSOAS. Amar a todos os pecadores significa INCLUSIVE não apoiar o
erro e apontar o caminho da vida longe de atos desaprovados por Deus.
Um amigo, alguém que nos ama, é alguém que é CAPAZ DE APONTAR OS
NOSSOS ERROS. Por exemplo, um pai que ama a seus filhos deve corrigilos, discipliná-los.
Assim, um ato de amor para como qualquer pecador, inclusive, para
com os “homos” é dize-lhes que os atos homossexuais irá levar o
praticante “DISSO” para o inferno. Dizer a verdade bíblica poderá fazer
com que alguns deixem o caminho da condenação ao inferno.
Cada um é livre para viver o que bem quiser, e também para ser
responsabilizado diante de Deus pelos frutos de seus próprios atos.
Os humanos precisam saber que: matar, roubar, mentir,
fofocar, mexericar, adulterar, prostituir, praticar
feitiçaria,... E também praticar os atos de
homossexualismo levam os praticantes de tais atos para longe de
Deus. Todo pecado
homossexualismo.

leva

o

homem

para

o

inferno

e

não

é

só

o

9

ROMANOS 1:28-32 E, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso,
para fazerem coisas que não convêm; 29 Estando cheios de toda a iniqüidade, fornicação, malícia, avareza, maldade; cheios de inveja,
homicídio, contenda, engano, malignidade; 30 Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos,
presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães 31 Néscios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis,
sem misericórdia; 32 Os

quais, conhecendo o juízo de Deus (que são dignos de morte os que tais coisas praticam), não
somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem.
10

O CRISTÃO DEVE AMAR A TODOS. ISSO NÃO SIGNIFICA APOIAR O QUE TODOS FAZEM. Amar muitas vezes leva a
corrigir e a não aprovar o erro dos outros...



I JOÃO 3:10 Nisto são manifestos os filhos de Deus, e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, e não ama a seu
irmão, não é de Deus.
ROMANOS 13:10 O amor não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor.
15
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Existem muitos homens casados que dão preferência a atos sexuais
NÃO NATURAIS com suas esposas. Isso é sexualidade não natural, e é tão
abominável, condenável pela bíblia, quanto os atos sexuais
homossexuais.
UMA

Referência

apontando

condenação

para

atos

abomináveis:

APOCALIPSE 21:27 E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa

abominação e mentira; mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro.
Como ver a lista de pecados é grande e não é tudo, e nem é só o
homossexualismo que Deus condena. O homossexualismo é só mais um dos
graves pecados chamados de ABOMINAÇÃO.
O homossexualismo NÃO É O ÚNICO pecado grave diante de Deus. Essa
abominação e outras levam o praticante disso para uma existência eterna,
em sofrimento no inferno, sem Deus.

12. PROIBIÇÃO DE TER RELACIONAMENTO SEXUAL COM A MULHER
ALHEIA.
É pecado ter intimidade com uma mulher casada, ou que foi casada e que o
marido ainda vive. De nada adianta casar-se, segundo a lei humana, com
alguém para tentar “justificar” o fato de o seu cônjuge já ser casado. Se o
marido/mulher ainda vive então é pecado ter intimidade com ela/ele, por que
o casamento somente se desfaz com a morte do cônjuge, MESMO NO NOVO
TESTAMENTO É ASSIM.


Existe uma exceção ao fim do casamento por morte do cônjuge, a ressalva
é quando há prostituição/adultério de um dos cônjuges. Este tipo de fim
da aliança matrimonial foi apresentado pelo próprio Senhor da vida e da
morte: JESUS
FUNDAMENTO

COMPROVANDO

UMA

POSSIBILIDADE

DE SEGUNDO

CASAMENTO SEM QUE UM DOS CÔNJUGES TENHAM MORRIDO:
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MATEUS 19:9

Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher,

não sendo por causa de fornicação, e casar com outra,
comete adultério; e o que casar com a repudiada também comete adultério;
FUNDAMENTO BÍBLICO COMPROVANDO IMUTABILIDADE DO
MATRIMÔNIO ENQUANTO VIVO UM DOS CÔNJUGES:

a mulher que está sujeita ao marido,
enquanto ele viver está-lhe ligada pela lei; mas, morto o marido,
está livre da lei do marido. 3 De sorte que, vivendo o marido, será
chamada adúltera se for de outro marido; mas, morto o marido, livre
está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido.

 ROMANOS 7:2-3 Porque

 MATEUS 5:31-32 Também foi dito: Qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de
desquite. 32 Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser
por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer

que casar com a repudiada comete adultério.


MATEUS 19:3-9 Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, e dizendo-lhe: É
lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? 4 Ele, porém, respondendo,
disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez, 5 E
disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa
só carne? 6 Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou
não o separe o homem. 7 Disseram-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhe
carta de divórcio, e repudiá-la? 8 Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos
corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres; mas ao princípio não foi assim.



MARCOS 10:8-12 E serão os dois uma só carne; e assim já não serão dois, mas uma só
carne. 9 Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. 10 E em casa tornaram
os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. 11 E ele lhes disse: Qualquer

que

deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela.
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12 E, se a mulher deixar a seu marido, e casar com outro,
adultera.
Antes mesmo da lei de Moisés, Deus já proibia tocar na mulher
alheia, portanto a questão da proibição do Adultério já existia
mesmo antes de Deus dar o velho testamento e suas leis.
FUNDAMENTO COMPROVANDO QUE MESMO ANTES DA LEI JÁ ERA
PECADO TOMAR PARA SI UMA MULHER CASADA COM OUTREM:
 GÊNESIS 20:3-9 Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite, e disse-lhe: Eis que
morto serás por causa da mulher que tomaste; porque ela tem marido. 4 Mas
Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela; por isso disse: Senhor, matarás também uma
nação justa? 5 Não me disse ele mesmo: É minha irmã? E ela também disse: É meu irmão.
Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. 6 E disse-lhe Deus
em sonhos: Bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto; e também eu te tenho
impedido de pecar contra mim; por isso não te permiti tocá-la. 7 Agora, pois, restitui a
mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas; porém se não lha
restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. 8 E levantou-se Abimeleque
pela manhã de madrugada, chamou a todos os seus servos, e falou todas estas palavras em
seus ouvidos; e temeram muito aqueles homens. 9 Então chamou Abimeleque a Abraão e
disse-lhe: Que nos fizeste? E em que pequei contra ti, para trazeres sobre o meu reino
tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter. 17 E orou Abraão a Deus, e
sarou Deus a Abimeleque, e à sua mulher, e às suas servas, de maneira que tiveram
filhos; 18 Porque o SENHOR havia fechado totalmente todas as madres da casa de
Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão.
 GENESIS 12: 17-20 Feriu, porém, o SENHOR a Faraó e a sua casa, com grandes
pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. 18 Então chamou Faraó a Abrão, e disse:
Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? 19 Por
que disseste: É minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher; agora, pois, eis aqui tua
mulher; toma-a e vai-te. 20 E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele; e
acompanharam-no, a ele, e a sua mulher, e a tudo o que tinha.

MAIS Referências da proibição de se achegar INTIMAMENTE a mulher
alheia:
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FUNDAMENTO:
 NÚMEROS 5:12,13 Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando a mulher de alguém se
desviar, e transgredir contra ele 13 De maneira que algum homem se tenha deitado
com ela, ...

 EZEQUIEL 22:11 Um cometeu abominação com a mulher do seu
próximo...

 DEUTEROÔMIO 22:22 Quando um homem for achado deitado com
mulher que tenha marido, então ambos morrerão o homem que
se deitou com a mulher, e a mulher; assim tirarás o mal de Israel.
13. PROIBIÇÃO DE TER RELACIONAMENTO SEXUAL COM A própria
MULHER.
 SE dela TIVER SE SEPARADO e ela TIVER SIDO DE OUTRO HOMEM.
Nesse caso não seria possível a reconciliação.
Juízo: Pecado abominável.
Referências:
 DEUTERONÔMIO 24:4 Então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar
a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada; pois é abominação
perante o SENHOR; assim não farás pecar a terra que o SENHOR teu Deus te dá por herança.

 JEREMIAS 3:1 Eles dizem: Se um homem despedir sua mulher, e ela o deixar,
e se ajuntar a outro homem, porventura tornará ele outra vez para ela?
Não se poluirá de todo aquela terra? ...
14. PROIBIÇÃO DE INTIMIDADE DURANTE A MENSTRUAÇÃO.
Juízos: Homem e mulher serão excluidos do povo.
Referências:
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 LEVÍTICO 15:4 Toda a cama, em que se deitar o que tiver fluxo, será imunda; e toda a coisa,
sobre o que se assentar, será imunda;
 LEVÍTICO 15:20 E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação, será imundo;
e tudo sobre o que se assentar, será imundo;
 LEVÍTICO 15:24 E se, com efeito, qualquer homem se deitar com ela, e a sua imundícia
estiver sobre ele, imundo será por sete dias; também toda a cama, sobre que se deitar, será
imunda;
 LEVÍTICO 20:18 E, quando um homem se deitar com uma mulher no tempo da sua
enfermidade, e descobrir a sua nudez, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do
seu sangue, ambos serão extirpados do meio do seu povo.

15. O HOMEM DEVE TOMAR COMO esposa A VIRGEM QUE ele DESFLORAR.
Juízo: Terá que casar com ela, pagar dote ao pai da virgem e não poderá
despedi-la.
Referências:
 ÊXODO 22:16 Se alguém enganar alguma virgem, que não for desposada, e se deitar com
ela, certamente a dotará e tomará por sua mulher.



DEUTERONÔMIO 22:28 Quando um homem achar uma moça virgem, que não for
desposada, e pegar nela, e se deitar com ela, e forem apanhados,29 Então o homem que se
deitou com ela dará ao pai da moça cinquenta ciclos de prata; e porquanto a humilhou,
lhe será por mulher; não a poderá despedir em todos os seus dias.

16. PROIBIÇÃO DE DESFLORAR, ou ESTUPRAR.

Juízos: Morte dos dois ou só do homem, conforme o caso, por
apedrejamento.
Referências:
 DEUTERONÔMIO 22:23 Quando houver moça virgem, desposada, e um homem a achar
na cidade, e se deitar com ela, 24 Então trareis ambos à porta daquela cidade, e os apedrejareis, até que
morram; a moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu
próximo; assim tirarás o mal do meio de ti;
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 DEUTERONÔMIO 22:25 E se algum homem no campo achar uma moça desposada,
e o homem a forçar, e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com
ela;

 DEUTERONÔMIO 22:26 Porém à moça não farás nada. A moça não tem culpa
de morte; porque, como o homem que se levanta contra o seu próximo, e lhe
tira a vida, assim é este caso.
O Estupro é equiparado ao homicídio.

17. O SÊMEN DEIXAVA UMA PESSOA IMUNDO.
Referências:
 LEVÍTICO 15:18 E também se um homem se deitar com a mulher e tiver emissão de sêmen,
ambos se banharão com água, e serão imundos até à tarde.

18. OUTROS IMPEDIMENTOS SEXUAIS - (NETOS, SOBRINHOS, IRMÃOS,
PAIS).
REFERÊNCIAS SOBRE PROIBIÇÃO DE INTIMIDADES NA LINHA RETA E COLATERAL:
PAIS, FILHOS, NETOS, TIOS, AVÓS, SOGRO, SOGRA, GENRO, NORA...:
 LEVÍTICO 18:1 Falou mais o SENHOR a Moisés, dizendo:2 Fala aos filhos de Israel, e dizelhes: Eu sou o SENHOR vosso Deus. 3 Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que
habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis
nos seus estatutos.4 Fareis conforme os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para
andardes neles. Eu sou o SENHOR vosso Deus.5 Portanto, os meus estatutos e os meus juízos
guardareis; os quais, observando-os o homem, viverá por eles. Eu sou o SENHOR.6 Nenhum
homem se chegará a qualquer parenta da sua carne, para descobrir a sua nudez. Eu
sou o SENHOR. 7 Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe: ela é tua mãe; não
descobrirás a sua nudez. 8 Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai; é nudez de
teu pai. 9 A nudez da tua irmã, filha de teu pai, ou filha de tua mãe, nascida em
casa, ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. 10 A nudez da filha do teu filho,
ou da filha de tua filha, a sua nudez não descobrirás; porque é tua nudez. 11 A nudez
da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai (ela é tua irmã), a sua nudez não
descobrirás. 12 A nudez da irmã de teu pai não descobrirás; ela é parenta de teu pai.13
A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás; pois ela é parenta de tua mãe. 14 A
nudez do irmão de teu pai não descobrirás; não te chegarás à sua mulher; ela é tua
tia. 15 A nudez de tua nora não descobrirás: ela é mulher de teu filho; não descobrirás
a sua nudez.16 A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás; é a nudez de teu
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irmão. 17 A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás; não tomarás a filha
de seu filho, nem a filha de sua filha, para descobrir a sua nudez; parentas são;
maldade é.18 E não tomarás uma mulher juntamente com sua irmã, para fazê-la sua rival,
descobrindo a sua nudez diante dela em sua vida.19 E não chegarás à mulher durante a
separação da sua imundícia, para descobrir a sua nudez, 20 Nem te deitarás com a
mulher de teu próximo para cópula, para te contaminares com ela. 22 Com homem
não te deitarás, como se fosse mulher; abominação é; 23 Nem te deitarás com um
animal, para te contaminares com ele; nem a mulher se porá perante um animal, para
ajuntar-se com ele; confusão é. 24 Com nenhuma destas coisas vos contaminem; porque
com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós. 25 Por isso
a terra está contaminada; e eu visito a sua iniquidade, e a terra vomita os seus moradores.

19. PROSTITUIÇÃO E OUTRAS CONTAMINAÇÕES SEXUAIS.
Referências:
QUER SEJA ANTES OU DEPOIS DO CASAMENTO:
 DEUTERONÔMIO 22:20-21 Porém se isto for verdadeiro, isto é, que a virgindade não
se achou na moça, 21 Então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens
da sua cidade a apedrejarão, até que morra; pois fez loucura em Israel, prostituindo-se
na casa de seu pai; assim tirarás o mal do meio de ti.
 ATOS 15:20,29 Mas escrever-lhes que se abstenham ... da prostituição, do que é sufocado
e do sangue. 29 Que vos abstenhais ... Da prostituição, das quais coisas bem fazeis se vos
guardardes. Bem vos vá.
 CORÍNTIOS 6:15 Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo?
Tomarei, pois, os membros de Cristo, e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por
certo. 18 Fugi da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo;
mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo;
 ATOS 21:25 Todavia, quanto aos que crêem dos gentios, já nós havemos escrito, e achado por
bem, que nada disto observem; mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do
sangue, e do sufocado e da prostituição;
 I CORÍNTIOS 6:13,18 Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos;
Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição,
senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 18 Fugi da prostituição. Todo o pecado que o
homem comete é fora do corpo; mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo;
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 GÁLATAS 5:19 Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: adultério, prostituição,
impureza, lascívia;
 I CORÍNTIOS 6:15,18 Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo?
Tomarei, pois, os membros de Cristo, e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por
certo. 18 Fugi da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo; mas o
que se prostitui peca contra o seu próprio corpo;
 I CORÍNTIOS 6:9-10 Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? 10 Não
erreis: ..., nem os adúlteros, ... Herdarão o reino de Deus;


ÊXODO 20:14 Não adulterará;



GÁLATAS 5:19,21 Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: adultério,
prostituição, … e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos
disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus.

20. O VÍCIO SOLITÁRIO DA MASTURBAÇÃO.
O pecado do vício solitário, (a masturbação), é muitas vezes
menosprezado por aparente ausência de proibição. Entretanto, a
proibição de tais práticas está no fato de ser uma atividade sexual
CONTRÁRIO À NATUREZA, conforme já discorrido neste trabalho. É uma
fornicação e como tal é proibida.
Além disso, quanto à mulher fazer isso no homem, A PROIBIÇÃO É
CLARA. Ela não podia tocar no membro sexual masculino nem por acidente.
Se uma esposa tocasse no membro sexual masculino ela não era poupada
nem por uma ação culposa.
Se por culpa ela não podia tocar no orgão genital do marido,
CERTAMENTE, muito menos seria permitido intencionalmente fazer um ato
sexual com as mãos, ou com outro orgão que tenha finalidade “NATURAL”
diferente do seu orgão sexual.

VEJAMOS A REFERÊNCIA BÍBLICA:

 DEUTERONÔMIO 25:11,12 Quando pelejarem dois homens, um contra o
outro, e a mulher de um chegar para livrar a seu marido da mão do que o fere, e
ela estender a sua mão, e lhe pegar pelas suas vergonhas, 12
Então cortar-lhe-ás a mão; não a poupará o teu olho.
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Vejamos a seguir outros versículos que nos ajudaram a firma
conciência da proibição de atividade sexual contrária à
natureza, entre as quais está a masturbação, o sexo oral,
anal...

REFERÊNCIAS:


JÓ 11:11-18 Porque ele conhece aos homens vãos, e vê o vício; e não o terá em
consideração? 12 Mas o homem vão é falto de entendimento; sim, o homem nasce
como a cria do jumento montês.14 Se há iniqüidade na tua mão, lança-a para
longe de ti e não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas. 15 Porque então o
teu rosto levantarás sem mácula; e estarás firme, e não temerás. 16 Porque te
esquecerás do cansaço, e lembrar-te-ás dele como das águas que já passaram.
18 E terás confiança, porque haverá esperança; olharás em volta e
repousarás seguro.



I CORÍNTIOS 6:12 Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas
as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas.
O princípio não nos deixar ser dominado por nada deste mundo.



MATEUS 5:27,28 Ouvistes que foi dito: Não adulterarás. Eu, porém, vos digo:
qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já
adulterou com ela”.
Os atos solitários são cercados de abrasamentos e intenções impuras.
Tanto os homens quanto as mulheres “olham” para aquele, ou aquela, que
não é o seu cônjuge, para praticarem tais atos. Portanto, a
automanipulação sexual é fonte de ADULTÉRIO.



I CORÍNTIOS 7:9 Caso, porém, não se dominem que se casem; porque é
melhor casar do que viver abrasado.
A automanipulação sexual é dar curso ao abrasamento. É o uso do sexo
de forma NÃO NATURAL, do homem, e da mulher.



ROMANOS 1:26,27 Porque, se Deus não poupou os ramos naturais, teme que
não te poupe a ti também. 27 E, semelhantemente, também os homens, deixando
o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade...
24

SEXO LÍCITO E ILICITO SEGUNDO A BIBLIA PÁGINA: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR
E-MAIL: revelacaodabiblia@gmail.com Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 20:24:26.

SEXUALIDADE LÍCITA E ILÍCITA SEGUNDO A BÍBLIA.
Atividade sexual natural é entre a genitália do homem e a da mulher.
Além de ser natural, o ato, também, precisa ser legal, isso é precisa ser
entre o marido e sua esposa.
A bíblia não aprova atividade sexual que não seja com os órgãos próprios,
naturais, criados para essa finalidade. Fora do natural é uma atividade
sexual contrária a natureza masculina com feminina, portanto condenada pela
bíblia.
Não basta dizer que entre quatro paredes tudo pode e ninguém estaria
vendo... Deus estará vendo e desaprovando o que não é natural, conforme Ele
criou e para a finalidade que Ele determinou.

Se a atividade sexual pudesse ser feita com qualquer órgão,
e de qualquer maneira, Deus não teria criado um órgão
masculino e um órgão feminino próprio para tal fim.


I CORÍNTIOS 7:3,4 O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também,
semelhantemente, a esposa, ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o
seu próprio corpo, e sim o marido; e também, semelhantemente, o marido
não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher.
Sexo natural é sexo entre marido e sua mulher e NÃO HOMEM sozinho,
ou mulher sozinha, nem com cônjuge alheio.
A atividade sexual não deve ser solitária, mas sim entre o marido
e sua mulher e vice-versa.

Também não pode ser de qualquer maneira senão suas
orações serão impedidas. Conforme:


I PEDRO 3:7 “Igualmente

vós, maridos,

coabitai

com elas com

“entendimento”, dando honra à mulher, como vaso mais fraco;
como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida; para que não sejam
impedidas as vossas orações.”

A questão do sexo com entendimento tão banalizada e
defendida por alguns grandes pregadores...
O RESULTADO DO SEXO SEM ENTENDIMENTO É IMPEDIMENTO DAS ORAÇÕES,
É UM LEITO MACULADO, RESULTA EM PECADO, EM FALTA DE COMUNHÃO...
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Não é só uma boca contaminada... O resultado de um ato sexual
sem limites, sem pureza é um efeito espiritual e não um efeito
material...
Quando a bíblia fala de coabitar com entendimento ela está
dizendo para os servos fazerem o ato sexual com Inteligência,
raciocínio, razão, sabedoria, compreensão, juízo, julgamento...
QUANTO A PUREZA, O PUDOR, O TEMOR, mínimo que seja, pois nossos corpos
são templo do ESPÍRITO SANTO. Sexo com entendimento NÃO É UMA
PERMISSÃO PARA DARMOS VAZÃO A LASCÍVIA, A SODOMIA, E TODO TIPO DE
CARNALIDADE VIVIDA pelos ímpios.
Aqui, o versículo, NÃO ESTÁ FALANDO DE Acordo, concórdia,
sintonia, ajuste, DE UM CÔNJUGE COM O OUTRO para SATISFAZER TODO TIPO
DE APETITE SEXUAL DESREGRADO, NÃO É UMA ABERTURA PARA OS CASAIS
FAZEREM UM ATO SEXUAL TAL QUAL O MUNDO EM TREVAS FAZ, OU AS VEZES,
ATÉ PIOR QUE O MUNDO PERDIDO.
Quem está pregando ou achando que o resultado da contaminação é
somente material, seriam, apenas, bactérias e vírus na boca, ou no
órgão sexual...ESTAR COMO O PROFETA BALAÃO ENSINANDO O POVO DE DEUS
A VIVER NA PROSTITUIÇÃO, NA CONTAMINAÇÃO ESPIRITUAL.
Quem prega que o sexo com entendimento se trata de UMA QUESTÃO
DE consentimento mútuo do casal, PARA FAZER “TUDO”, está errado, está
dando um discernimento HERÉTICO da bíblia. Está dando uma
interpretação SEM "o ENTENDIMENTO", sem o juízo, sem a permissão da
bíblia.
O acordo/entendimento/discernimento deve ser UM julgamento DO
QUE SE ESTÁ FAZENDO COM SEUS CORPOS SANTIFICADOS PARA SEREM VASOS DE
HONRA, FRENTE A TODOS OS ENSINOS DA BÍBLIA...
Se a mulher nem por acidente poderia tocar no órgão masculino,
NEM COM A MÃO, como então admitir que pudessem fazer sexo oral, um
ato sexual contrário à natureza sexual macho/fêmea, E CONTRÁRIO A
NATUREZA PÊNIS COM VAGINA.
Esclarecendo com perguntas/repostas:

 Poderia um casal com mutuo entendimento/acordo acertar para
levar mais um "parceiro (uma parceira)" para o seu leito?

NÃO porque a bíblia não dar aprovação para fornicação e nem
para adultério...
 Poderia um casal de comum acordo levar um animal para a
cama? NÃO porque a bíblia não dar permissão para os humanos
fazerem sexo com animais. Isso seria bestialidade e a bíblia proíbe
ato sexual entre humanos e animais...
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Poderia um casal "com entendimento" com concórdia/ajuste
FAZER sexo anal? Não porque isso é sodomia, a bíblia não dar

entendimento, não dar consentimento, não dar permissão para
sodomia...
 Poderia um casal ter um entendimento para levar para a cama
o seus pais, mães, irmãos, tios, cunhados, para fazer sexo
grupal? Não por que a bíblia não permite tal ajuste sexual. Há

proibições expressas para ato sexual entre ascendentes,
descendentes, tios, parentes próximos, na mesma linha
sanguínea,...
POIS BEM:
O SEXO COM ENTENDIMENTO É UM ATO SEXUAL DO CASAL EM SINTONIA COM
A BÍBLIA. Não se trata de o casal entrar em acordo/entendimento
consensual dos cônjuges, PARA FAZEREM O QUE BEM QUEIRAM COM OS CORPOS
POIS SEUS CORPOS PERTENCEM AO ESPÍRITO SANTO, E COMO SANTO QUE É NÃO
DAR PERMISSÃO PARA PROFANAÇÕES SEXUAIS.
O entendimento é o discernimento para a prática do ato sexual de
acordo com OS LIMITES SANTOS da bíblia...
Um CASAL NÃO PODE ENTRAR EM ACORDO PARA TER UM ATO SEXUAL
CONTRÁRIO AO “ENTENDIMENTO” AO JUÍZO, aos FUNDAMENTOS santos e
BÍBLICOS...

FUNDAMENTO SANTOS LIMITADORES DE ATOS SEXUAIS SEM
ENTENDIMENTO E DESENFREADOS. BEM COMO CONSEQUÊNCIAS
ESPIRITUAIS DE SEXO SEM SANTIDADE:


MATEUS 15:19 Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes,
adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias.



ISAÍAS 59:7 Os seus pés correm para o mal, e se apressam para derramarem o
sangue inocente; os seus pensamentos são pensamentos de iniqüidade;
destruição e quebrantamento há nas suas estradas.
Os atos sexuais de automanipulação são movidos, incentivados, por
pensamentos libidinosos, pecaminosos.
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MARCOS 7:21 Porque do interior do coração dos homens saem os maus
pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios.



II PEDRO 2:9,10 Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, e reservar
os injustos para o dia do juízo, para serem castigados; 10 Mas principalmente
aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícia.
Praticar atos sexuais de automanipulação é andar em concupiscências
de imundícia.



EFESÍOS 4:22 Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem,
que se corrompe pelas concupiscências do engano.



GÁLATAS 5:19 Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: adultério,
fornicação, impureza, lascívia.



I TESSALONICENSES 4:3 Porque esta é a vontade de Deus, a vossa
santificação; que vos abstenhais da fornicação.



EFÉSIOS 5:3 Mas a fornicação, e toda a impureza ..., nem ainda se nomeie
entre vós, como convém a santos.



I CORÍNTIOS 6:18 Fugi da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é
fora do corpo; mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo.
Praticar atos sexuais de automanipulação é um pecado contra o seu
próprio corpo.



COLOSSENSES 3:5 Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra:
a fornicação, a impureza...



ATOS 15:29 Que vos abstenhais ... da fornicação, das quais coisas bem fazeis
se vos guardardes. Bem vos vá.



I CORÍNTIOS 6:13 Os alimentos são para o estômago e o estômago para os
alimentos; Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não
é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo.



I CORINTIOS 10:8 E não nos forniquemos, como alguns deles fizeram; e
caíram num dia vinte e três mil.

21. ENQUANTO VIVER UM DOS CÔNJUGE É PECADO SE RELACIONAR COM
OUTRO.
28

SEXO LÍCITO E ILICITO SEGUNDO A BIBLIA PÁGINA: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR
E-MAIL: revelacaodabiblia@gmail.com Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 20:24:26.

SEXUALIDADE LÍCITA E ILÍCITA SEGUNDO A BÍBLIA.
REFERÊNCIA sobre proibição de separação dos cônjuges:


I CORÍNTIOS 7:10 Todavia, aos casados mando, não eu mas o Senhor, que a mulher
não se aparte do marido;

 I CORÍNTIOS 7:11-12 Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie
com o marido; e que o marido não deixe a mulher. 12 Mas aos outros digo eu, não o Senhor:
Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe;
 I CORÍNTIOS 7:39 A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu
marido vive; mas, se falecer o seu marido fica livre para casar com quem quiser, contanto que
seja no Senhor;
 MATEUS 5:31-32 Também foi dito: Qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite.
32 Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de
prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada
comete adultério; 11
O casamento só é quebrado em função da prostituição ou do adultério
de um dos cônjuges.
 MATEUS 19:3-9 Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, e dizendo-lhe: É lícito ao
homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? 4 Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não
tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez, 5 E disse: Portanto, deixará
o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne? 6 Assim não são
mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. 7 Disseramlhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio, e repudiá-la? 8 Disse-lhes
ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres;
mas ao princípio não foi assim. 9 Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua
mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério; e o
que casar com a repudiada também comete adultério...;
 MARCOS 10:8-12 E serão os dois uma só carne; e assim já não serão dois, mas uma só carne.
9 Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. 10 E em casa tornaram os discípulos a
interrogá-lo acerca disto mesmo. 11 E ele lhes disse: Qualquer que deixar a sua mulher e
11

Num SONHO por volta do fim 2016 início de 2017: O Senhor mostrou certa pessoa separa do cônjuge e
a chamou de cão/cadela no sio. Era visto que aquela pessoa estava à espreita de amantes. Foi visto
aquela pessoa, abandonada pelo cônjuge, na figura de um carro velho, todo em ruina, e abandonado a
beira de uma rodovia.
Logo perto daquela pessoa havia dois anjos, na figura de policiais, esperando quem pegasse
aquele veículo “simbólico” para si. Quem pegasse aquele veículo abandonado para usa-lo era
IMEDIANTAMENTE PRESO pelos anjos.
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casar com outra, adultera contra ela. 12 E, se a mulher deixar a seu marido, e casar
com outro, adultera;

DEUTEROÔMIO 22:22 Quando um homem for achado deitado com mulher que tenha
marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher, e a mulher; assim tirarás
o mal de Israel.

22. SEXO LÍCITO NA BÍBLIA É SEXO ENTRE CASAL DE HOMEM com MULHER.
O ato sexual, permitido na bíblia, é próprio, apenas, para um homem
e sua mulher. Não é um homem com várias mulheres, nem uma mulher com
muitos homens, nem homem com homem, nem mulher com mulher.
O ato sexual lícito, NATURAL, é o ato sexual de UM HOMEM E UMA
MULHER formando um casal MONOGÂMICO.
O ato sexual dos cônjuges não deve ser negligenciado. Para evitar
problemas tais como prostituição, lascívia, adultério, masturbação,
cobiças...
Mulher ou marido que evita fazer sexo com seu cônjuge está
facilitando a ação do adversário. Portanto, para os casais, não é uma
opção, mas uma obrigação do casal cuidar das necessidades sexuais um
do outro.
A prática do ato sexual para os casados é uma atitude de sabedoria
preventiva, com isso previne a si e ao cônjuge de pecados sexuais
mortais.
A VIDA SEXUAL DOS SERVOS NÃO É UM VALE TUDO ENTRE QUATRO PAREDES.
Não há lugar para UMA PORNOGRAFIA GOSPEL, NO MEIOS DOS SERVOS DE JESUS
NÃO EXISTE ISSO. O SENHOR NÃO NOS CHAMOU PARA VIVERMOS PRATICANDO
ABOMINAÇÕES.
Veja o que diz o Espírito, através do apóstolo Paulo, quanto o
dever dos casais de se relacionarem sexualmente, COM SABEDORIA,
DECÊNCIA, HONRA, SANTIDADE, ENTENDIMENTO, para que nossas orações não
sejam impedidas.
A BÍBLIA É CLARA AO DIZER QUE DEVEMOS POSSUIR O VASO “EM SANTIDADE
E HONRA”, NÃO EXISTE UMA PERMISSÃO PARA UM VALE TUDO PORNÔ.
FUNDAMENTOS DIVERSOS PARA TERMOS TEMOR E SANTIDADE NO ATO SEXUAL:

 I CORÍNTIOS 7:2-6 Mas, por causa da prostituição, cada um tenha a sua
própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. 3 O marido pague à
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mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. 5
Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo,
para vos aplicardes ao jejum e à oração; e depois

ajuntai-vos outra vez, para

que Satanás não vos tente pela vossa incontinência;
 I TESSALONICENSES 4:4 Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso

em santificação e honra;
 I PEDRO 3:7 Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com

entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco; como sendo vós
os seus co-herdeiros da graça da vida; para que não sejam impedidas as
vossas orações;
FUNDAMENTO SOBRE CASAL SER FORMADO APENAS DE HOMEM E UMA MULHER:


GÊNESIS 2:23-24 E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne;
esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. 24 Portanto deixará o

homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos
uma carne.;
AMBOS São APENAS DOIS, E AINDA, ASSIM, MACHO E FÊMEA.


GENESIS 24:67 E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foilhe por mulher…;



MATEUS 19:5,6 E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua
mulher, e serão dois numa só carne? 6 Assim não são mais dois, mas uma só carne.
Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem.

23. A UNIÃO DE UM HOMEM E UMA MULHER É UM ATO PROFÉTICO.
O Matrimônio é único e é entre um homem e uma mulher por que é uma
profecia da união, indissolúvel, de Jesus com sua igreja.
Os servos serão um só corpo com Jesus eternamente. Jesus é o
cabeça e os servos o corpo. Disto resulta, também, que o marido, como
tipo de Jesus, é o cabeça do casal.
Jesus deixou seu Pai para se unir com a igreja. Uma igreja que não
pode ser de outro.
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O casamento não pode ser desfeito por vontade humana por que,
enquanto tipo da união de Jesus e a igreja, não haverá fim. Como Jesus
é eterno os tipos, que fazem menção a Ele e seus atos, também, trazem
esse simbolismo. Apontam para algo que perdurará sempre. O ato sexual
fora do contexto cônjuges, homem e mulher, é pecado por que fere essa
profecia de intimidade eterna de Jesus com sua única esposa: a igreja
que será arrebatada.
O matrimônio de Jesus com sua igreja é um matrimônio ETERNO de
amor, justiça, juízo, benignidade, misericórdias,
fidelidade, e conhecimento do SENHOR.

A intimidade de Jesus e sua igreja não terá nada
de sexual, pois todo espírito é, como os anjos,
assexuado.
Sendo o ato sexual terreno apenas um ato profético
a apontar para a união/comunhão/gozo santo e eterno,
não baseado em atividade sexual.
REFERENCIAS PROFÉTICAS DO CASAMENTO DE JESUS E SUA IGREJA:

 MATEUS 19:5 E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se
unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne? 6 Assim não são
mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o
separe o homem.
 MARCOS 10:8
E serão os dois uma só carne; e assim já não serão
dois, mas uma só carne.
 EFÉSIOS 5:31 Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá
a sua mulher; e serão dois numa carne.
 GÊNESIS 2:24 Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e
apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne.
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 OSEIAS 2:19-21 E desposar-te-ei comigo para sempre;
desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade,
e em misericórdias. 20 E desposar-te-ei comigo em fidelidade,
e conhecerás ao SENHOR.
 APOCALIPSE 19:7,9 Regozijemo-nos, e alegremo-nos, e demos-lhe
glória; porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa
se aprontou. 9 E disse-me: Escreve: Bem-aventurados aqueles que
são chamados à ceia das bodas do Cordeiro...
 MATEUS 25:6 Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o
esposo, saí-lhe ao encontro.
24. A PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR.

O que devo fazer se estou em descompasso com a
bíblia, no tocante a atos sexuais, ou vivendo
casamentos ilícitos, segundo a bíblia?
RESPOSTA: BEM... Por mais doido e díficil que PAREÇA SER, PEGUEMOS OS
EXEMPLOS E AS RESPOSTA DA BÍBLIA.
Quem quer ir para o céu deve se abster de estar vivendo contrário
à palavra de Deus, pois DEVE TER NASCIDO DE NOVO, NASCIDO DA ÁGUA que
é a palavra de Deus. O cristão/salvo deve está vivendo em conformidade
com a palavra.
Alguém que não está vivendo o que ensina a palavra do Senhor ainda
não nasceu de novo, ainda está vivendo a velha natureza carnal. Quem
não nascer da palavra e não tiver o batismo com o Espírito Santo não
pode entrar no reino de Deus, foi o que disse Jesus para Nicodemos...
Ainda que a salvação seja pela graça, há coisas que impedem a
salvação. Entre essas coisas estão os pecados sexuais, estas previsões
ESTÃO ESCRITAS NO NOVO TESTAMENTO, NÃO SE TRATA DA LEI DE MOISES...
Exemplificando as posturas a serem adotadas para nos adequar a palavra
e saírmos de um viver em pecado, de um viver DELIBERADO CONTRA OS
ENSINOS DA PALAVRA DE JESUS:
 Se estivermos mentindo devemos deixar de mentir, porque a palavra
diz que quem vive praticando a mentira não tem parte com Deus.
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 Se formos homicídas devemos deixar de matar, ou aborrecer o meu
próximo. (isso também é homicídio). Os homicídas não serão
salvos...
 Se estivermos roubando devemos deixar de roubar, porque a palavra
ensina que os ladrões não irão para o céu;
 Se formos fofoqueiros, mexeriqueiros, devomos deixar de falar da
vida alheia, para Deus o ato de fofocar é comparado com uma
abominação, uma idolatria, e os abomináveis serão condenados;
 Se formos ídolatras devemos largar a idolatria, porque os
idólatras serão condenados;
 Outros pecados qualquer de igual forma devem ser confessados e
abondonados para não haver condenação...

Com os pecados sexuais não é, e nem poderia ser,
diferente. SE alguém ESTIVER VIVENDO UMA VIDA SEXUAL,
ou conjugal, CONTRÁRIA À PALAVRA DE DEUS, essa
pessoa, DEVE DEIXAR DE PRATICAR TAIS PECADOS.
Veja o que diz a bíblia sobre nos adequarmos à palavra de Deus:
 COLOSSENSES 3:9 Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho
homem com os seus feitos.
 EFÉSIOS 4:28 Aquele que furtava, não furte mais; antes trabalhe, fazendo com as mãos
o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade.
 GÁLATAS 6:8 Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção; mas
o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna.
 EFÉSIOS 2:2 Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo
o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da
desobediência.
 EFÉSIOS 5:18 E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos
do Espírito;
 GÁLATAS 5:16-21 Digo, porém: Andai em Espírito, e não cumprireis a
concupiscência da carne. 17Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito
contra a carne; e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. 18 Mas, se
sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. 19 Porque as obras da carne são
manifestas, as quais são: adultério, prostituição, impureza, lascívia, 20 Idolatria,
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feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, 21 Invejas,
homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro,
como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus.
 HEBREUS 4:12 Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que
espada alguma de dois gumes, e penetra até à divisão da alma e do espírito, e das juntas e
medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.

Em resumo: quem está vivendo uma situação,
QUALQUER, contrária à palavra de Deus deve se adequar
AS SAGRADAS ESCRITURAS, isso é o nascer da palavra.
Devemos deixar o que é abominável/mal/pecado aos
olhos de Deus, e passar a praticar o que é certo,
segundo a bíblia.
Devemos nascer da palavra, devemos ser uma nova
criatura, seguindo à palavra, vivendo a palavra de
Deus em todo o nosso proceder.
Muitos, e até grandes pregadores, irão te dizer
que você pode fazer uma adaptação, um jeitinho.
Entretanto, isso não existe para quem quer ir para o
céu. É IMPRESSIONANTE COMO OS CRISTÃO ESTÃO SE
SEPARANDO E CASANDO DE NOVO COMO SE OS JEITINHOS LHE
POUPASSEM DE SEREM JULGADOS JUNTOS COM OS ÍMPIOS...
o que rege a vida dos servos é a bíblia e não o
código civil, o que regulamenta o proceder dos servos
é a palavra de DEUS e nunca os estatutos dos homens.
Quem está casando e se dando em múltiplos
casamentos fora da previsão bíblica ESTÁ VIVENDO A
PROFECIA DADA POR JESUS para os fins dos tempos, onde
as pessoas casarão e se darão em casamentos... NÃO
QUEIRA ESTAR ESPIRITUALMENTE COMPROMETIDO COM ESSA
MALDIÇÃO. Queira ESTAR CHEIO DO ESPIRITO SANTO SENDO
SANTIFICADO POR ELE, QUE TAMBÉM É OUTRA PROFECIA PARA
OS ÚLTIMOS DIAS. Só existe dois caminhos, o da benção
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e da maldição. Escolha o caminho estreito da palavra
de Deus, NÃO SE DEIXE CONDENAR JUNTO COMO MUNDANISMO.
Quem está vivendo em pecado deve deixar o pecado
independente de qual seja o tipo de pecado que está
praticando.
VEJAMOS O EXEMPLO DE RELACIONAMENTOS PROIBIDOS POR
DEUS E A SOLUÇÃO APLICADA POR NEEMIAS.
Neemias encontrou os judeus casados de forma
ilícita, contrária à palavra de Deus. A solução, com
muito choro, foi deixar suas relações familiares
ilegais, para que Deus pudesse operar novamente na
vida deles. Assim deve fazer aqueles que querem estar
com suas vidas edificadas, PARA DEUS MORAR EM
ESPÍRITO.
FUNDAMENTAÇÃO BÍBLICA:


NEEMIAS 13:23-27 Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres
asdoditas, amonitas e moabitas. E contendi com eles, e os amaldiçoei e espanquei alguns
deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: Não dareis mais vossas
filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos nem para vós
mesmos. 26 Porventura não pecou nisto Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas
nações rei semelhante a ele, e sendo ele amado de seu Deus, e pondo-o Deus rei sobre todo
o Israel? E, contudo as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. 27 E dar-vos-íamos nós
ouvidos, para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando
com mulheres estrangeiras.

O exemplo de Neemias aponta a necessidade de
deixarmos as mulheres / maridos alheios, (casamentos
ilegais),
e
ter
somente
a
nossa
própria/o
mulher/marido dentro dos limites bíblicos.
Devemos viver um casamento conforme com a palavra
de Deus. FORA DISSO É CORRER O RISCO DE PERDER A
SALVAÇÃO.
E a graça??? Saiba que a graça não é
liberdade para vivermos deliberadamente contra a
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vontade do Espírito Santo, apresentada em toda a
bíblia. E a lei não passou??? Saiba que aquilo que
Deus listou como pecado nunca deixou de ser pecado.
O que findou em João Batista, o que se cumpriu,
foi a parte da lei de Moisés que apontava a
possibilidade de salvação por obras da lei. No
entanto, pecado continua sendo pecado. Além disso, a
lista de pecados que impedem a salvação está disposta
EM TODO O NOVO TESTAMENTO, o testamento da graça de
Jesus.
No centro da lista de pecados que impedirão a
salvação, apresentada no novo testamento, ESTÃO OS
PECADOS SEXUAIS. Dentre eles estão: o adultério. O
adultério não é só pular a CERCA – como pensam
muitos, PORQUE, AQUI, O PULÃO poderá confessar e
DEIXAR O SEU ERRO, poderá haver arrependimento.
Todavia, a principal forma de adulterar é casar
com alguém que já é casado, é fazer uma aliança
permanente com O ADULTÉRIO. Nesta situação se quer
poderá confessar o pecado, porque mesmo que confessar
irá continuar adulterando. Portanto, mesmo que
confessou NÃO DEIXOU A FONTE DO PECADO, não se
arrependeu, não houve lugar para o arrependimento.
“A ré pender” é deixar, é andar de marcha ré, é
abandonar o pecado, deixar VOLUNTARIAMENTE o erro
que estava vivendo fora da bíblia. Quem fixa o erro,
que estabelece uma aliança com a morte não pode, se
quer dizer, com verdade, que se “a ré pendeu”.
25. CONCLUSÕES...
O mundo vive o momento descrito na bíblia com o “TEMPO DA
IGREJA DE LAODICÉIA”, tempo do fim.
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Laodicéia significa direitos dos povos. Vivemos o momento
em que todos e tudo têm direitos.12
Cada um tem direito a fazer o que bem quiser. Entretanto,
os servos, os crentes que querem ir para o céu, precisa saber
que tem ‘DIREITO À VIDA ETERNA’. Este direito a vida é um
direito por “adesão” ao contrato da salvação em Jesus.
A salvação é uma adesão à lei estabelecida através do
sangue de Jesus – lei da graça. Este direito é INCOMPATIVEL
COM UMA VIDA DE DEVASSIDÃO E CORRUPÇÃO CARNAL.
Quem quer ir para o céu necessita nascer da água, que é:
“Ser uma nova criatura de acordo com a palavra de Deus” e
nascer do “espírito” que é: “Ser batizado com o Espírito
Santo”.13
Referência:
 JOÃO 3:5 Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que
aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no
reino de Deus.
Uma vida contrária à palavra é uma vida a moda antiga, não
nascida da palavra de Deus. A qual tem como consequência não
RECEBER o Espírito Santo, ou se o recebeu, se não mudar de
vida, IRÁ PERDÊ-LO.
Está sem o Espírito é não ter direito à vida eterna. Está
sem o Espírito Santo é uma situação onde o homem não pertencer
a Jesus.
Vejamos o que diz a bíblia em ROMANOS 8:9:
12

Exemplos de Laodicéia atual- exemplo de direitos encontrados atualmente: Direito do índio, direito dos sem-terra, dos
latifundiários, direito do branco, do negro, da criança, do idoso, humanos, dos animais, agrário, das águas, do meio ambiente,
do casado, do solteiro, do adolescente, do Estado, do transito, das igrejas, dos partidos políticos, das empresas, civil, penal,
constitucional, transporte, estudantil, administrativo, processual, publico, particular, internacional, nacional, municipal,
federal, da guerra, da paz, das minorias, das maiorias, do consumidor, do comercio,... Etc.
13

JOÃO 3:5 Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não
pode entrar no reino de Deus.
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“Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus
habita em vós. Mas, se

alguém não tem o Espírito de Cristo, esse

tal não é dele.”
Continuemos no tocante a sexo ilícito...
Salvação e devassidão, ou torpezas sexuais, não andam
juntas.
Salvação é um caminho estreito, santo, puro, de acordo com
a bíblia. O caminho estabelecido pela palavra de Deus é o que
no final dará na vida eterna, no céu, com Deus.14
As devassidões sexuais, sob todas as variadas formas, é
caminho largo que o final da na morte eterna, no inferno, sem
Deus. Portanto, são caminhos incompatíveis entre si.
O homem é um ser criado livre, e tem “direito de escolher”
o que quer para seu espírito, agora e depois da morte física.
UMA ULTIMA PALAVRA sobre
“enésimos” casamentos:

segundos,

terceiros,

quartos,

a) De fato e de direito secular eles existem. No entanto,
para Deus, segundo a sua palavra, SÃO CONVIVÊNCIAS EM
SITUAÇÃO
DE
ADULTÉRIO.
Convivência
intima
com
mulheres/homens alheios.
b) Lembrando que o casamento, no Brasil, para os não
católicos, passou a existir, por lei, no ano de 1869.
Até então, o casamento, aqui, era uma atividade
religiosa deferida aos católicos. O casamento civil foi
instituído em 1890, por decreto, que previa o divórcio.
c) Em datas remotas, mundo afora, o casamento se dava,
apenas, pela entrega da noiva, pelos pais, ao noivo e
se consumava com o ato sexual. A entrega da noiva era
feita no âmbito da família, e sem interferência do
14

MATEUS 7:14 E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem.
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Estado, até por que o “Estado” e os regramentos civis
do casamento são criações humanas recentes.
Também, não há relato, nem na história, nem na bíblia,
da existência de cartório, ou juiz de paz, para fazer
casamento no meio do povo de Deus.
Assim, não nos convém apegar, excessivamente, à
legalidade civil, e nos esquecer da legalidade da
palavra de Deus.
Uma pessoa pode está legalmente casada segundo a lei
dos homens, e está descasada, para Deus, e vivendo em
pecado, por esta casado/casada, (em conjunção carnal),
com o cônjuge alheio.15
Hoje em dia em muitos países já existe “casamento”
civil entre pessoas do mesmo sexo, e, PASMEM, até entre
uma pessoa e um animal.
Isso tudo é abominação
condenada pela palavra de Deus.
Todos tem o livre arbítrio, no entanto, deveriam saber
que SOMOS RESPONSÁVEIS diante de Deus por todos os
nossos atos.
O fato de a sociedade aprovar algo não implica uma
aprovação espiritual de Deus para tal ato. Em outras
palavras: Não podemos DISCRIMINAR ninguém. Não podemos
ter “fobias” por suas opções religiosas ou sexuais.
Todavia, a aceitação por imposição social não implica
que NÃO haverá juízo condenatório de Deus por alguém,
deliberadamente, viver em desrespeito ao que Deus
DETERMINOU EM SUA PALAVRA.
UMA ÚLTIMA PALAVRA SOBRE UNIÃO ESTÁVEL, “NOMORIDOS”,
“FICANTES”, “PEGUETES”, NOMORO COM “PRÁTICA”... E OUTROS
NOMES ASSEMELHADOS:

15

JOÃO 4:16-19 Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido, e vem cá. 17 A mulher respondeu, e disse: Não tenho marido.
Disse-lhe Jesus: Disseste bem: Não tenho marido; 18 Porque tiveste cinco maridos, e o que agora tens não é teu marido;
isto disseste com verdade.
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a) Se os conviventes, com tais práticas, não tem impedimento,
segundo a bíblia, para serem casados, eles já são uma só carne.
Portanto, são casados. Todavia, se há impedimento, por já terem
sido casados, ou não querem ser um casal essas pessoas estão
vivendo em situação de fornicação.
b) Se vivem sem impedimento matrimonial e sem intenção de formar
um casal ESTÃO VIVENDO EM PROSTITUIÇÃO...
c) Se os cônjuges forem do mesmo sexo estão vivendo UMA
ABOMINAÇÃO. Estão em fornicação e prostituição com a
agravante da prática de sexo contrário à natureza macho e fêmea.
SE alguém QUER UMA VIDA ETERNA COM DEUS – HÁ DE SE SEPARAR:
o Do homossexualismo/sodomia e suas variantes. Exemplos:
sexo anal, sexo oral;
o Do adultério e suas variantes;
o Da prostituição e suas variantes;
o Da fornicação e suas variantes;
o Do ato sexual ilícito, não natural. Atos, descritos na
bíblia, contrários à natureza macho e fêmea. Exemplo:
masturbação,

sexo

oral/anal,

sexo

com

animais,

com

crianças...

Tem sido noticiado que em alguns países, suas leis
civis

permitem

que

adultos

casem

com

crianças

de

pouquíssimos anos, até meninas menores de 6 anos tem
servido de esposas. Algumas dessas crianças têm morrido
por causa da violência sexual a que são submetidas com
seus

maridos

adultos.

Certamente

que

mesmo

com

a
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legalidade civil dessas leis NÃO HÁ NADA DE SEXO NATURAL
numa abominação dessa envergadura.
Citamos

isso

para

alertar

aos

“pregadores”

da

legalidade civil em detrimento da palavra de Deus. Os
servos devem ter seus olhos voltados para a bíblia em
tudo que pregam e em tudo que vivem.
O povo de Deus não pode ser levado a viver uma fé,
uma vida, pautada nas leis do homem. Fazer imposições ou
permissões com base na lei dos homens é uma loucura
teológica/racional/herética

que

tem

matado

muitos

cristãos.

Temos conhecimento de crentes os quais são excluídos
da comunhão, ou não podem ser batizados, ou não podem
apresentar seus filhos na igreja por não TEREM UMA
CERTIDÃO DE CASAMENTO CIVIL. Pelo bem da verdade bíblica,
se não há impedimento, bíblico, um casal é um só corpo,
uma só carne, SÃO CASADOS, diante de Deus, SIMPLESMENTE
PELO ATO SEXUAL.

Esse mesmo falso puritanismo, de forma hipócrita, e
contrária à bíblia, não é aplicado quanto ao casamento
dos crentes. Pois, pessoas as quais vêm de múltiplos
casamentos, contrário ao que diz a bíblia, são aceitas
dentro das igrejas, com direitos a tudo, apenas pela
existência de uma certidão de casamento civil.
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Pois bem, nenhum casal é estabelecido, licitamente,
diante

de

Deus,

apenas

pela

regularidade,

e

reconhecimento, de leis humanas.

O que deve ser importante para os servos, portanto,
o que deve ser servido à eles, é aquilo que é importante
para Deus. Isto é, o valioso é a regularidade e a
adequação da vida dos servos à palavra do Senhor e nunca,
somente, à palavra e leis humanas...
UM PEQUENO ÓSCULO SANTO DE DESPEDIDA:
Que a revelação, a graça e a paz de Jesus resplandeçam sobre
todos nós e nos livre de estarmos vivendo contrário à sua
palavra. Amém.
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