


Advertência legal

O conteúdo deste livro tem caráter educacional e informativo. Em hipótese alguma

substitui o tratamento médico e/ou psicológico, muito menos tem a intenção de

interromper tratamentos ou servir de diagnóstico médico.

Ao adquirir este livro, você declara estar ciente de que quaisquer ônus relacionados a

atos praticados com possíveis consequências e danos cabem somente a você, e não ao

autor da obra.



“Pornografia é inerentemente violenta, intrinsecamente desamor.

É uma perversão da sexualidade, não uma verdadeira forma dela, e algo que

ensina a violência e degradação em detrimento do prazer mútuo e intimidade.”

Tim Charles
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Introdução

    Muitas pessoas, quase sem perceber, vivem em uma prisão. Sem grades, muros ou

cercas, ela as escraviza, tornando-as suas reféns. Trata-se do consumo de conteúdo

impróprio na Internet, o que vem levando muita gente — de todas as idades, no

mundo todo — à compulsão e à depressão, destruindo relacionamentos. Este livro foi

preparado para aqueles que passam por esse tipo de situação ou desejam ajudar quem

precisa de apoio para vencer essa batalha.

Quando Deus me revelou, em sonho, o atual ministério no qual sou conselheiro, o

socorre.me, comecei a ajudar dependentes químicos, adictos a diferentes drogas. Até

então, eu pensava que as drogas — lícitas e ilícitas — eram o grande problema das

pessoas. Mas depois de vários eventos, palestras e treinamentos, e também por meio

da minha experiência como, aconselhando inúmeras pessoas, fui percebendo que a

raiz das pessoas recaírem nas drogas era a pornografia. Percebi que até no começo da

minha reconciliação, eu mesmo tive algumas recaídas na pornografia. Consegui largar

as drogas, mas, quanto à pornografia, ainda tinha recaídas.

Foi quando comecei a me aprofundar no assunto, e descobri o quanto a pornografia é

prejudicial na vida das pessoas. Quando ela começa na infância, inclusive, as sequelas

podem ser muitas sérias. Depois da publicação dos devocionais no aplicativo da Bíblia

YouVersion, percebi quão letal é a pornografia. Ajudando pessoas do Brasil inteiro,

sejam membros das mais diversas denominações, sejam líderes, pude perceber que a

pornografia é considerada um câncer nas igrejas, e que muitas pessoas, infelizmente,

não tem ninguém para pedir ajuda. Por isso, esse ebook tem o intuito de ajudar você,

homem ou mulher, líder ou membro, esposo ou esposa, a enfrentar esse problema.

Espero, sinceramente, que este ebook seja bênção na sua vida e traga de volta a

santidade que você tinha antes de conhecer a pornografia.  

https://prisaoinvisivel.com.br/curso/


1 - Identificando as causas

Muitas pessoas que têm algum tipo de compulsão ficam focadas no vício e se

esquecem do que o está ocasionando. Mas, para tratar um problema, temos de

encontrar o que está por trás dele — por isso, identificar o “gatilho” de uma

compulsão é fundamental para vencê-la.

Esse “gatilho” pode ser questões diversas, como ansiedade, depressão, raiva,

desânimo, traumas, mágoas, falta de perdão, entre outras. Diante da descoberta do

gatilho que leva ao vício, podemos recorrer ao texto de Mateus 6.33: “Mas busquem

em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça…”

Deus cuida de todas as áreas da nossa vida. Quando aprendemos a buscar, em

primeiro lugar, o Reino de Deus, todas as coisas de que necessitamos nos são

acrescentadas. Assim, deixamos a ansiedade de lado e vencemos aquilo que nos leva à

compulsão.

Talvez, diante do problema que você está passando, você não veja solução aos olhos

naturais. Quando pensamos que o nosso problema é grande demais, esquecemos que

Deus é muito maior. Peça ajuda a Deus para identificar o que está levando você a cair

nesse vício ou nessa compulsão. Ore a Deus: “Senhor, traga à minha mente o que me

leva a praticar essa compulsão. Dê-me a revelação daquilo que está me tirando dos

planos que o Senhor tem para a minha vida.” E confie nele. 100%.

Conheça o nosso curso online libertos de uma Prisão Invisível
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2 - Eliminando as causas

Agora que você já identificou a causa do seu problema, ou seja, a raiz de um vício ou

compulsão, queremos ajudá-lo a vencer essa dificuldade. A Escritura Sagrada diz: “…

se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora; pois é melhor você

entrar na vida com um só dos seus olhos do que, tendo os dois, ser lançado no inferno

de fogo” (Mateus 18.9).

Se a causa do seu vício não for tirada de você, dificilmente você conseguirá largar

essa compulsão, e as consequências podem ser terríveis.

Sabemos que não é fácil arrancar certas raízes, mas também não é impossível. Há

muitas pessoas, como você, lutando e vencendo, porque com Deus somos mais que

vencedores em Cristo Jesus (Romanos 8.37).

Mas você pode dizer: “Estou tentando, e não estou conseguindo…” Tudo bem.

Sabemos o quão doloroso é querer fazer algo e não conseguir. Por isso, o apóstolo

Paulo disse: “Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse

faço” (Romanos 7.19).

Conheça o nosso curso online libertos de uma Prisão Invisível
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3 - Cuidado com seus olhos 

Em nosso coração instalam-se todo tipo de contaminações possíveis. Em Mateus 
15.19 está escrito: 

“Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, 
prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias.” 

Por onde entram essas impurezas? Elas entram, na maioria dos casos, pelos nossos 
olhos. Ou seja, o cérebro absorve as informações enviadas pelos olhos, e isso chega ao
nosso coração. Portanto, temos que observar bem ao que estamos expondo nossos 
olhos em nosso dia a dia. O rei Davi cometeu um dos seus grandes pecados, com 
consequências terríveis, por causa dos seus olhos: 

“Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio 
real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho; ela era muito bonita.” (2Samuel 
11.2) 

Depois dessa experiência amarga que Davi teve através dos seus olhos, ele escreveu o 
texto de Salmo 101.3: “Não porei coisa injusta diante dos meus olhos.” Em outra 
passagem bíblica, o personagem Jó afirma: “Fiz acordo com os meus olhos de não 
olhar com cobiça para as moças” (Jó 31.1). Tudo o que os nossos sentidos captam — o
que estamos ouvindo as outras pessoas falarem, o que também estamos falando e até 
onde colocamos nossas mãos — é fonte de bem ou mal. 

Sendo assim, estejamos atentos e repreendamos tudo aquilo que nos tira da vontade de
Deus. Rejeitemos o que não é bom para os nossos olhos, a fim de que nenhum 
sentimento maligno tenha lugar em nosso coração. 

Conheça o nosso curso online libertos de uma Prisão Invisível
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4 -  Amor ao outro

A pessoa que consome conteúdo pornográfico talvez não perceba, mas o prazer que

obtém se dá por meio da exploração da imagem do outro. Ou seja, por trás de uma

foto ou vídeo pornográfico há vidas, seres humanos, que têm uma história (por vezes

marcada por abusos) e que estão naquele momento sendo transformados em coisas,

objetos de prazer.

Ao consumir pornografia, a pessoa enxerga o ser humano, que é criação divina,

como objeto. Talvez ela não se lembre, mas as atrizes e os atores expostos ali também

são filhos de Deus. Eles foram criados por Deus. Imagine o coração de um pai vendo

seus filhos sendo tratados como objetos para consumo? É exatamente como Deus se

sente.

Em João 15.12 está escrito: “O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos

outros, assim como eu os amei.”

Ao acessar pornografia, não estamos amando o nosso próximo. Não estamos

obedecendo a este mandamento divino.

Peçamos a Deus que, em vez de consumir pornografia, tenhamos amor por essas

vidas.

https://prisaoinvisivel.com.br/curso/


5 - Pedindo perdão

Talvez você esteja pensando: “Ok. Reconheci meu pecado, tive um profundo

arrependimento, mas não consigo ficar sem me alimentar do vício de conteúdos

impróprios. Não consigo evitar e caio nele constantemente…”

Quando caímos, o inimigo começa a nos acusar, com suas mentiras, afirmando para

nós que Deus não nos ama mais, não nos perdoa, não nos quer.

Em 1João 1.9, a Palavra de Deus afirma: “Se confessarmos os nossos pecados, ele é

fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.”

Deus nos perdoa. Essa é a verdade. Mas a nós cabe a tarefa de vigiar, para não

pecarmos intencionalmente. Não devemos nos alimentar com pornografia só porque

sabemos que, depois, Deus nos perdoará. Deus ama o pecador, mas detesta o pecado.

Temos de pedir perdão constantemente, até mesmo dos olhares indecentes que

lançamos sobre o nosso próximo.

Em Mateus 5.28, Jesus disse: “Eu, porém, lhes digo: todo o que olhar para uma

mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração.”

Por isso, precisamos estar vigilantes o tempo todo. Ao olhar para uma pessoa,

desejando-a, precisamos pedir perdão.

Não hesite em orar, reconhecer suas fraquezas e pedir perdão a Deus, pois ele é fiel e

justo para nos perdoar, quantas vezes forem necessárias, até que entendamos que esse

caminho está levando nós mesmos ou as pessoas que amamos à morte — tanto

espiritual quanto natural.

Deus quer nos libertar, de uma vez por todas, da compulsão por pornografia.

https://prisaoinvisivel.com.br/curso/


6 – Santidade

Para que tenhamos uma vida de santidade, precisamos diariamente de um tempo a

sós com Deus. O corpo natural precisa de alimentação diária, para que possamos

sobreviver. Assim também é a nossa vida espiritual. Todos os dias temos que

alimentá-la.

No momento em que as coisas parecerem difíceis, no dia mal, ou seja, quando você

vir alguma cena, ou for exposto a algum gatilho que leve você a consumir pornografia,

se estiver alimentando mais a carne, fatalmente você sucumbirá. Mas se o espírito

estiver mais bem-alimentado, dificilmente você cairá.

Em Gálatas 5.17 está escrito: “Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta

contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem.”

A nossa carne é super egoísta, como se fosse uma criança “birrenta”, querendo

um presente que os pais não podem comprar. Ela grita: “Eu quero!”, “Eu quero!”, mas

não está preocupada se vamos para o céu ou para o inferno, se sofreremos,

aprisionados pela pornografia, se destruiremos nossos relacionamentos, se teremos

depressão. Seu objetivo é simplesmente se satisfazer.

Em 1Tessalonicenses 4.7 está escrito: “Pois Deus não nos chamou para a

impureza, e sim para a santificação.”

Sendo assim, devemos viver uma vida de santificação com Deus, para que possamos

vencer a carne. Há quatro elementos fundamentais para que nos mantenhamos em

santidade: (1) uma vida diária de oração, (2) leitura da Palavra de Deus, (3) jejum e (4)

comunhão com amizades espirituais, cristãos e pessoas que tenham os mesmos valores

que nós.

Não é fácil vencer essa guerra sozinho. Esteja perto de quem pode ajudar você.

Coloque em prática esses quatro elementos para ter uma vida de santidade, e você verá

que é possível se livrar da pornografia.

https://prisaoinvisivel.com.br/curso/


7 -  Fugindo do pecado

Para vencer essa guerra, devemos fugir de tudo aquilo que nos leva à prática do

consumo da pornografia.

Em Mateus 18.8, Jesus disse: “Se uma das suas mãos ou um dos seus pés faz com

que você peque, corte-o e jogue fora! Pois é melhor você entrar na vida eterna sem

uma das mãos ou sem um dos pés do que ter as duas mãos e os dois pés e ser jogado

no fogo eterno.”

Se as redes sociais, ou talvez alguns seriados na Internet, ou algum outro hábito o

leva a consumir pornografia, então exclua-o da sua vida. Alguns anos atrás, para

consumir pornografia, a pessoa tinha de ir a uma locadora e alugar um filme. Hoje em

dia, através de computadores ou até mesmo dos aparelhos celulares, qualquer pessoa

pode ter acesso a conteúdos impróprios.

Portanto, procure os gatilhos que o levam a querer ver pornografia e os arranque de

vez da sua vida. Na Bíblia, temos um exemplo de atitude de grande sabedoria, quando

José do Egito, diante da mulher de Potifar tentando assediá-lo, foge:

“Então ela o pegou pela roupa e lhe disse:

— Venha para a cama comigo.

Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu, fugindo para fora.” 

(Gênesis 39.12)

José não ficou conversando com ela, para ver o que iria acontecer ou se conseguiria

resistir ao assédio. Faça o mesmo. Fuja do que lhe faz mal. Peça a Deus que lhe dê

forças para rejeitar tudo aquilo que leva você à prática do pecado. E se, mesmo assim,

aparecer na sua frente alguma tentação, que você tenha forças para resistir.

Conheça o nosso curso online libertos de uma Prisão Invisível
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8 - Seja cheio do Espírito Santo
O que você vem alimentando no seu dia a dia? Se você estiver alimentando

mais o espírito, no dia mal ele vai prevalecer; mas se estiver alimentando mais a carne,

no dia mal é ela que vencerá. É o que está escrito em Romanos 8.5: “Os que vivem

segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o

Espírito se inclinam para as coisas do Espírito.”

Se você tiver uma vida cheia da presença de Deus, certamente, todas as suas

compulsões não terão mais espaço. Em Gálatas 5.16 está escrito: “Digo, porém, o

seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne.”

Sabemos que é muito difícil controlar os desejos carnais, pois temos, além da nossa

carne, outros dois inimigos: o mundo e Satanás. A ótima notícia é que há ferramentas

que podem ajudar você a vencê-los. 

• Conseguimos vencer a nossa carne com jejum e oração, pois o jejum tem o

poder de disciplinar a nossa carne e a oração nos conecta com Deus.

• Conseguimos vencer o inimigo da nossa alma com a Palavra de Deus, como

Jesus fez ao ser tentado: “Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: —

Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães.

Jesus, porém, respondeu: — Está escrito: ‘O ser humano não viverá só de pão,

mas de toda palavra que procede da boca de Deus’” (Mateus 4.3-4). A Palavra

de Deus garante que você é mais que vencedor, e maior é aquele que está com

você do que aquele que está no mundo.

• Conseguimos vencer o mundo amando a Deus sobre todas as coisas e sendo

cheios do Espírito Santo. O mundo pode oferecer vários “pratos de lentilha” a

você, mas como você estará cheio do Espírito Santo, resistirá.

Tenha uma vida diária com Deus. Pratique a oração, o jejum, a leitura da Bíblia, a

comunhão com os irmãos da igreja, para que verdadeiramente você se encha do

Espírito Santo. Ore para que Deus o encha mais e mais da presença dele.

Conheça o nosso curso online libertos de uma Prisão Invisível
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9 – Perseverança
Muitas pessoas desistem no meio do caminho. Por isso, a perseverança será

fundamental nessa jornada para vencer as compulsões. Não será de um dia para o

outro que as coisas mudarão, pois a compulsão é um processo. Pode até ser que, no

meio dessa jornada, você caia, mas o desafio é se levantar e continuar.

Deus o ama muito e está com você nessa luta. Mas, preste atenção: ele ama o pecador,

mas abomina o pecado. Os planos dele são perfeitos, e ele já escreveu o seu caminho;

mas você tem o livre-arbítrio. Por meio das suas decisões, você pode ficar no caminho

de Deus ou se afastar dele. Continue firme nessa jornada. Em 1Coríntios 2.9 está

escrito: “Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração

humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.”

Deus é maravilhoso, e ele quer o melhor para você! Em Jeremias 29.11 está escrito:

“Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São

pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança.”

Portanto, quando pensar em desistir, lembre-se das promessas que Deus tem para

você — desde o ventre da sua mãe. Se está difícil, não desista. Viva sem o vício hoje.

Quando chegar o amanhã, repita novamente o “só por hoje” e assim sucessivamente.

Em Gálatas 6.9 está escrito: “E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo

certo faremos a colheita, se não desanimarmos.”

Não desista! Caiu? Continue. Seja obediente a Deus, porque a obediência gera o favor

dele. Se não está conseguindo sozinho, peça ajuda a uma pessoa de confiança. Sozinho

pode ser difícil vencer a compulsão. Em Tiago 5.16 está escrito: “Portanto, confessem

os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam

curados.”

Temos certeza de que, se você colocar em prática o que aprendeu até aqui, certamente

será capaz de enfrentar e vencer a pornografia, o desânimo, a vontade de desistir e o

sofrimento.

https://prisaoinvisivel.com.br/curso/


10 – Tentação

Independentemente de nosso relacionamento com Deus, uma coisa é certa: seremos

tentados. A tentação é vitalícia. Uma passagem que retrata muito bem isso está em

Gênesis 39.12, na história de José, que diz: “Então ela o pegou pela roupa e lhe disse:

— Venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu,

fugindo para fora.”

Aqui, vemos que a tentação de José do Egito foi muito forte. A esposa de Potifar

devia ser muito bonita. Ele, mesmo na “flor da idade”, com os hormônios “gritando”,

soube ser sábio e fugir.

A primeira coisa que José fez foi fugir da tentação, porque se ele continuasse ali,

olhando para aquela cena, acabaria cedendo aos desejos da carne. Nós também

seremos tentados de muitas formas, mas somos nós que decidimos se vamos cair ou

não.

O apóstolo Paulo, na Primeira Carta aos Coríntios, diz: “Não sobreveio a vocês

nenhuma tentação que não fosse humana; mas Deus é fiel e não permitirá que vocês

sejam tentados além do que podem suportar; pelo contrário, juntamente com a

tentação proverá livramento, para que vocês a possam suportar” (1Coríntios 10.13).

Portanto, não há tentação que não possamos suportar, e quando vier a tentação, Deus

nos oferecerá um escape. Mas, para isso, precisamos estar cheios do Espírito. Se não

tivermos uma vida de relacionamento com Deus, quem tiver mais alimentado vai

sobressair na tentação: a carne ou o espírito.

Em Lucas 22.44, o texto bíblico diz: “E, estando em agonia, orava mais

intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo

sobre a terra.”

https://prisaoinvisivel.com.br/curso/


Nossa tentação não chega nem aos pés do sofrimento que Jesus passou. Ele suou

sangue! Por isso, você não vai morrer se chegar à abstinência da pornografia; muito

pelo contrário, quando resistir, terá vida e vida em abundância. Se não cair na

tentação, Deus providenciará um escape e uma bênção. José resistiu à tentação com a

mulher de Potifar e, depois, se tornou governador. Agora, pense comigo: se José

tivesse caído, será que ele teria chegado ao governo do Egito? Quando você resiste à

tentação, Deus abençoa a sua vida.

https://prisaoinvisivel.com.br/curso/


 11 - Pessoas “perfeitas” X imperfeitas

Nesses 21 devocionais, aprendemos um pouco sobre a vida do rei Davi, do adultério

com Bate-Seba até o seu verdadeiro arrependimento, bem como as consequências do

seu pecado.

Davi foi um homem segundo o coração de Deus, conforme está escrito em Atos

13.22: “E, tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando

testemunho, disse: ‘Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que

fará toda a minha vontade.’”

Vemos um homem temente a Deus, obediente e fiel em tudo o que fazia ao Senhor.

Ele amou profundamente a Deus. Nunca perdeu o desejo de conhecer a Deus. Tinha

tempos a sós com Deus, e tudo quanto fosse fazer pedia a orientação divina, para que a

vontade dele não prevalecesse, mas sim a de Deus.

Infelizmente, vemos pessoas tentando ser perfeitas, mas isso nunca vai acontecer.

Pessoas assim, religiosas, são muito difíceis. Quando cometem alguma falha, como se

acham a “terceira pessoa da trindade”, creem que não poderiam ter feito aquilo.

Quando isso acontece, é um campo fértil para o inimigo entrar com sentimentos de

culpa, vergonha e condenação, e, infelizmente, em muitos casos, a pessoa se desanima

e se isola, achando que Deus não a perdoará. A consequência disso é desistir e sair da

presença do Senhor.

Esses devocionais sobre o rei Davi também nos ensinam que, independentemente da

função que temos na igreja, do membro até o pastor, todos estamos sujeitos a sermos

tentados em todas as áreas da nossa vida — em especial, para a grande maioria dos

https://prisaoinvisivel.com.br/curso/


homens, na área sexual. Por isso, temos de ficar vigilantes em todo o tempo, para que

não venhamos a cair, como aconteceu com o rei Davi.

Sendo assim, o rei Davi reinou, pecou, se arrependeu e teve a sua restauração. Com

isso, concluímos que Deus não está em busca de “pessoas perfeitas”, mesmo porque

isso não existe. Ele está em busca de pessoas com o coração cheio de amor e

compromisso com ele. Independentemente do que você fizer, ele vai perdoar você. É

lógico que as consequências existem, mas o Senhor o ama muito e o chama de filho

amado e querido.

https://prisaoinvisivel.com.br/curso/


12 - Desafio dos 21 dias

Se você chegou até aqui, é sinal de que o seu processo de libertação já começou.

Este é um processo, e sabemos que pode ser uma jornada dolorosa. Mas, tenha ânimo!

Deus está com você. Normalmente, quando ocorre uma recaída, experimentamos

sentimentos de culpa, tristeza, isolamento e rejeição. Sentimos, por vezes, que Deus

não nos ama mais, devido à prática da pornografia. E isso é um engano do inimigo,

pois Deus nos ama muito. Ele só quer o nosso melhor. E a prática do consumo de

conteúdo pornográfico não é boa para nós ou para aqueles que nos cercam.

Em Colossenses 3.5, a Palavra de Deus afirma: “Portanto, façam morrer tudo o que

pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a

avareza, que é idolatria…”

É fundamental disciplinar a nossa carne, e também os nossos pensamentos —

porque, além dos nossos olhos, os pensamentos nos levam também a pecar.

Em Filipenses 4.8 há uma direção muito importante para a nossa vida: “Finalmente,

irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o

que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se

algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês.”

Agora, gostaríamos de saber se você aceita um desafio. Faça conosco e com Deus

um propósito de 21 dias, lendo dois capítulos de Provérbios por dia, todos os dias,

procurando colocar o que aprendeu em prática. Ore diariamente, santifique seus
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pensamentos e faça um jejum. A Palavra de Deus, em Tiago 1.22-25, nos diz: “Sejam

praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos… aquele

que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte

que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que

realizar.”

O número 21 já foi estudado por diversos pesquisadores. Um dos pioneiros na

“teoria dos 21 dias” foi o cirurgião plástico e psicólogo Maxwell Maltz, em 1960. Ele

relatou que seus pacientes notavam as mudanças nas cirurgias apenas após 21 dias da

operação, e registrou no livro Psicocibernética que 21 dias é o tempo que o cérebro

precisa para se adaptar a uma mudança — ou seja, 21 dias são o período necessário

para se condicionar a novos hábitos, quebrar vícios ou alterar hábitos antigos.

Já no âmbito espiritual, temos o jejum de Daniel de 21 dias, registrado na Bíblia. De

fato, esse número tem algo especial, tanto no âmbito natural, quanto no espiritual. Já

temos vários testemunhos de que o desafio dos 21 dias está dando vários frutos na

vida dos nossos irmãos. Portanto, terminando o primeiro ciclo de 21 dias, faz-se

necessário repeti-lo mais três ou quatro vezes. Em média, demora uns 90 dias para se

livrar definitivamente da pornografia. Sobre isso, comentaremos mais no próximo

capítulo.

Que Deus lhe dê força, fé e perseverança na luta contra a pornografia. E que você

seja luz na vida de muitas outras pessoas que precisam de apoio e ajuda. Deus abençoe

sua vida tremendamente!

Conheça o nosso curso online libertos de uma Prisão Invisível
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Conclusão

Se você chegou aqui, meus parabéns, porque uma das coisas que a pornografia tira

da gente é a perseverança. A palavra-chave é PERSEVERANÇA, porque a grande

maioria desiste no meio do caminho. Às vezes, na primeira recaída já pensam que tudo

está perdido, que fracassaram.

Muitas vezes você luta, luta e não consegue sair da pornografia. Talvez seja porque

você carrega uma visão completamente distorcida daquilo que Deus tem para você.

Talvez você tenha perdido o relacionamento com Deus, que é o mais importante,

nutrindo todos os seus desejos carnais, com uma liberdade desenfreada, fazendo tudo

aquilo que a sua carne deseja.

Mas não desista! Deus não desiste de você. Por isso, caiu? Levante-se, arrependa-se

e peça perdão a Deus. Confesse seu pecado para alguém de sua confiança. E se cair

muitas vezes no dia, não tem problema. Recomece novamente, e com o tempo, Deus

começará a fortalecer você, e com perseverança, você se livrará dessa droga que está

dizimando vidas em todo o planeta.

Tem mais uma coisa que eu preciso falar, pois não posso ser conivente com a

iniquidade. Você tem que FUGIR DA IMORALIDADE SEXUAL. Não é opcional. É

algo sério e direto. O apóstolo Paulo escreveu em 1Coríntios 6.18: “Fujam da

imoralidade sexual! Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo;

mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo.”

Você quer ser livre? Deus também quer! Ele já deu o seu único Filho para morrer

pelos nossos pecados, pagando um alto preço na cruz. Ele nos deu vida e vida em

abundância. Portanto, creia, para que você seja liberto completamente! Creia que ele

pode libertar você dessa prisão invisível.
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Versículos bíblicos para refletir

Jó 31.1

Fiz uma aliança com os meus olhos: de não olhar para uma virgem.

Hebreus 12.4

Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue.

Romanos 13.14

Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os

desejos da carne.

Salmo 51.7

Purifica-me com hissopo, e ficarei limpo; lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve.

Salmo 119.9

De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo

a tua palavra.

Provérbios 28.13

Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará; mas o que as confessa e

abandona alcançará misericórdia.

Tiago 1:13-15

13 Ninguém, ao ser tentado, diga: “Sou tentado por Deus.” Porque Deus não pode ser

tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. 14 Ao contrário, cada um é tentado

pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. 1 5 Então a cobiça, depois de

haver concebido, dá à luz o pecado; e o pecado, uma vez consumado, gera a morte.

Tiago 5.16
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Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que

vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo.

Salmo 32.3

Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes

gemidos todo o dia.

Salmo 101.3

Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Detesto a conduta dos que se desviam.

Nada disto se pegará em mim.

Mateus 18.9

E, se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora; pois é melhor

você entrar na vida com um só dos seus olhos do que, tendo os dois, ser lançado no

inferno de fogo.

Mateus 5.28

Eu, porém, lhes digo: todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já

cometeu adultério com ela no seu coração.

Romanos 7.15

Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que

prefiro, e sim o que detesto.

Colossenses 3:5

Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual,

impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria;
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