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ESPECIAL: O CRISTÃO E A PORNOGRAFIA  
VÍCIO E LIBERTAÇÃO 

 

Vícios em Pornografia, Masturbação e Demais 
Pecados Sexuais 
 
Instrução: Esta intervenção espiritual contra a pornografia, masturbação e 
demais pecados sexuais é abrangente e além desse estudo principal, 
direcionamos os leitores a módulos, cujos links se encontram abaixo de cada 
seção deste texto. Módulos são estudos de outras séries que estão diretamente 
ligados à batalha espiritual contra os pecados de caráter sexuais. Muito embora 
o vício em pornografia e masturbação (consideramos os dois como um só vício) 
é o pecado sexual mais mencionado nesse estudo — por ser o mais comum e 
urgente de todos — todas as pessoas que estiverem enfrentando ataques 
satânicos em outras áreas ligadas ao sexo se beneficiam totalmente da 
libertação bíblica desse estudo. Cada vez que o cristão acessar, ler/ouvir, e pôr 
em prática os ensinamentos desse estudo e dos módulos ele ganhará mais força 
até que o pecado sexual seja completamente eliminado da sua vida. 
“Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os mortais; acaso há 
alguma coisa demasiado difícil para mim?” Jeremias 32:27 
 

Por Markus DaSilva, Th.D. 

Libertação do Vício da Pornografia Através dos 
Ensinos da Bíblia 

Este texto é baseado nas Escrituras Sagradas e contém instruções que realmente 
funcionam. Leia, ponha em prática, e você vai se libertar do vício em 
pornografia, masturbação e de todos os outros pecados sexuais. O que está 
aqui escrito é apenas para o cristão que verdadeiramente quer se ver livre e que 
está disposto a ouvir e pôr em prática as palavras de Jesus, conforme nos disse o 
nosso irmão Tiago: “Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, 
enganando-se a si mesmos” (Tiago 1:22). O Senhor prometeu que nos libertaria de 
todas as prisões do pecado (Lucas 4:18), e tudo o que ele promete ele 
cumpre: “Deus não é homem, para que minta; nem filho de homem, para que se 
arrependa; porventura, diria ele e não o faria? Ou prometeria e não 
cumpriria?” (Números 23:19). 
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“Ora, havendo o espírito imundo saído da 
pessoa, anda por lugares desertos, buscando 
repouso; e não o encontrando, diz: “voltarei 
para minha casa, donde saí” Lucas 11:24 

Não é Possível se Livrar do Vício em Pornografia 
Sem que Haja Sacrifícios 

Deixe-me adiantar de cara que ninguém se verá livre do vício em pornografia e 
masturbação sem que se tome algumas decisões radicais e permanentes. Este 
vício é fortíssimo e extremamente fácil de se satisfazer nestes últimos dias por 
causa da internet e do celular, como bem sabemos. Deus permitiu que Satanás 
tivesse acesso a esta arma porque realmente o fim se aproxima e já chega o dia 
em que se fará a separação entre o joio e o trigo. As pessoas a partir de agora se 
firmarão cada vez mais no caminho que as levarão ao seu destino final: “Quem 
não é reto, continue na sua falta de retidão; quem é imundo na imundícia; continue o 
reto a viver em retidão; e continue o santo a santificar-se” (Apocalipse 22:11). 

O Vício em Pornografia Está Conectado com o 
Apego do Indivíduo ao Mundo Presente 

O indivíduo que imagina ser possível continuar curtindo os prazeres do mundo 
que tanto gosta, mas apenas se livrar do vício em pornografia e masturbação, está 
completamente iludido e definitivamente este estudo não é para ele. É melhor 
que ele primeiro leia uma, duas, ou três das centenas de soluções simplistas 
apresentadas em vários sites e livros disponíveis na internet. Depois que ele 
confirmar que perdeu o seu tempo com soluções fantasiosas que não levam a 
nada, que ele volte a este estudo humilhado perante Deus e finalmente disposto a 
seguir as instruções do Senhor, ainda que lhe custe todos os prazeres que o 
mundo oferece. Sim, assim como não se cura o câncer com aspirina, mas sim com 
tratamentos radicais, a doença do pecado também não se cura com soluções 
superficiais. Jesus foi bem claro neste ponto: “Se o teu olho direito te faz pecar, 
arranca-o e lança-o de ti; pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que 
seja todo o teu corpo lançado no inferno” (Mateus 5:29). 

As Duas Forças que Impulsionam a Pessoa na 
Direção da Pornografia e Masturbação 

Mas vamos ao estudo. O cristão que se vê desejando o prazer que se obtém na 
pornografia e masturbação está sendo impulsionado nesta direção por duas 
forças: uma interna e a outra externa. Estas duas forças não agem isoladamente 
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contra ele, mas sim em conjunto, criando assim, em muitos casos, uma vontade 
quase que irresistível. A força interna, consiste no desejo natural, mas alterado, 
da carne (corpo e mente) de intimidade com outros seres humanos. Este é um 
impulso universal e não necessariamente sexual. Mesmo os indivíduos de mais 
idade, que já não possuem interesse sexual, desejam ser íntimos com outros seres 
humanos. Mas, obviamente, nos indivíduos mais novos este impulso se manifesta 
fortemente no desejo de ser sexualmente íntimos um com outro. 

Os Ataques Satânicos dos Vícios Sexuais 

A força externa, vem de Satanás e seus anjos caídos. Estes seres espirituais 
trabalham contra o cristão intensificando o desejo natural, acima mencionado, 
através de sugestões e projeções mentais de cenas já vistas ou vividas no seu 
passado. É por isso que eu disse acima que esse desejo foi “alterado”. Os ataques 
podem variar em intensidade, dependendo da pessoa que eles estão atacando. 
Quanto mais eles considerarem o alvo uma ameaça para os seus objetivos, mais 
fortes serão os ataques. Para se fortalecerem nos ataques contra o cristão, eles 
podem aumentar o número de demônios ou enviar aqueles que são mais 
especializados nesta área (Mateus 12:45; Marcos 9:29). Este é um dos motivos que 
existem tantos líderes cristãos envolvidos em escândalos sexuais. 
 

Acessar Intervenção Avançada Nº 1 

Módulo A Os Ataques Sobrenaturais (Algo Estranho)  

Módulo B Os Ataques Sobrenaturais (Além do que Podemos Aguentar)  

 
Devo também esclarecer que se as instruções contidas neste texto forem 
seguidas, não apenas o vício em pornografia e masturbação, mas todos os outros 
vícios, contrariedades e obstáculos que por ventura existirem na sua vida, em 
todas as áreas, serão naturalmente repelidos, e você se tornará em todos os 
sentidos uma pessoa livre. Esta verdade é garantida pelo próprio Jesus: “Se, pois, 
o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres” (João 8:36. Ver também: 2 
Coríntios 3:17; Gálatas 5:1; Romanos 8:2). 

O Problema da Pornografia no Meio Cristão 

Hoje em dia, falar do problema que é a pornografia e a masturbação entre os 
cristãos é quase desnecessário. Praticamente todos nós conhecemos casos de 
casamentos e famílias destruídas por esse pecado. Este vício já afeta todas as 
faixas etárias: crianças, jovens e idosos. Afeta todas as classes sociais e todas as 
áreas profissionais. Minha esposa e eu sabemos de líderes religiosos, inclusive 
pessoas que conhecemos pessoalmente, que tiveram suas famílias e ministérios 
arruinados por causa da pornografia. Também já recebemos inúmeros pedidos de 

https://br.markusdasilva.org/serie-combatendo-as-forcas-espirituais-estudo-no-3-os-ataques-sobrenaturais-algo-estranho/
https://br.markusdasilva.org/serie-combatendo-as-forcas-espirituais-estudo-no-4-os-ataques-sobrenaturais-alem-do-que-podemos-aguentar/
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oração de queridos irmão e irmãs que querem se ver livres desta horrível prisão 
satânica, incluindo de pessoas bem novas e até de avós. 

Como a Libertação Bíblica da Pornografia e 
Masturbação Funciona 

Os demônios que lidam com o pecado da pornografia e masturbação são aqueles 
que já lidam com as tentações sexuais por séculos. Eles possuem um longo 
histórico de sucesso nesta área com os seres humanos (Gênesis 6:2; Gênesis 
38:15-16; Juízes 16:4; 2 Samuel 11:1-4; 2 Samuel 13:11). As investidas sexuais são 
fortíssimas e para se ver livres destes ataques de uma vez por todas o cristão 
precisa tomar decisões radicais e permanentes, caso contrário eles retornam, e 
cada vez mais fortes do que antes. Não existe outra solução, o alerta de Jesus é 
mais do que claro: “Ora, havendo o espírito imundo saído da pessoa, anda por lugares 
desertos, buscando repouso; e não o encontrando, diz: “voltarei para minha casa, 
donde saí”. E chegando, acha a casa varrida e decorada. Então vai, e leva com ele 
outros sete espíritos piores do que ele e, entrando, habitam ali; e o estado final dessa 
pessoa passa a ser pior do que o primeiro” (Lucas 11:24-26). 

As Oportunidades que Deus dá às Pessoas 
Viciadas Sexualmente 

Deus dá oportunidades às pessoas viciadas em pecados sexuais de se libertarem 
do vício. Estas oportunidades surgem porque com frequência temos queridos 
irmãos e irmãs orando pela pessoa viciada. Muitas vezes quem está orando nem 
sabe deste problema, mas ao levar o nome da pessoa até a Deus em oração, o 
Senhor, que sempre é fiel à sua promessa de ouvir as orações dos seus servos (1 
Pedro 3:12), providencia um alívio temporário ao viciado para que assim ele 
tenha a oportunidade de tomar certas decisões que o liberte permanentemente. 
Ou seja, Deus envia os seus anjos para forçarem os demônios a saírem da vida 
da pessoa por um tempo (Hebreus 1:14). 
 
Sem estas oportunidades o viciado estaria completamente sob o controle do 
Diabo e simplesmente não teria forças suficientes para se libertar, ele seguiria no 
vício da pornografia e masturbação, piorando cada vez mais; se adentrando mais 
e mais nas profundezas das trevas do pecado; praticando atos cada vez mais 
nojentos e abomináveis; até que um dia ele deixe este mundo e se afunde 
permanentemente no lago do fogo eterno, reservado para o Diabo e seus 
demônios (Mateus 25:41). 
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O Viciado em Pornografia e Masturbação Deve 
Aproveitar a Oportunidade que Surge de Deus 

Quando a pessoa procura um livramento, este é o momento de agir, e agir rápido. 
Se você está aqui, neste momento, lendo ou ouvindo este estudo, é porque Deus 
providenciou uma oportunidade de libertação, caso contrário não haveria esse 
interesse e você estaria lendo alguma outra coisa. Não permita de forma alguma 
que esta chance seja desperdiçada, pois ninguém garante que haverá 
outra: “Pelo que, como diz o Espírito Santo: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não 
endureçais os vossos corações” (Hebreus 3:7-8). Quando os demônios são forçados 
a sair de alguém, eles procuram um outro ser humano, ou até mesmo animais, 
para usarem como moradia, pois eles não possuem corpos físicos e já que foram 
expulsos para a terra (Apocalipse 12:8-9), eles se sentem melhores tendo o 
controle de uma criatura corpórea. Foi por isso que quando Jesus expulsou uma 
grande quantidade de demônios de um certo homem, eles pediram a Cristo que 
permitisse que entrassem em uma manada de porcos que se encontrava nas 
proximidades (Marcos 5:12). 

Durante o Alívio Temporário os Demônios 
Desejam Voltar para a sua Antiga Casa 

Os demônios que são forçados a sair de alguém querem voltar para a sua casa, 
pois assim como nós, eles se sentem bem vivendo em um ambiente que lhes é 
familiar. Quando o pai de um menino possesso explicou a Jesus que os demônios 
saíam e voltavam com frequência e estavam continuamente atormentando o seu 
filho, Jesus foi específico na sua ordem de que não podiam mais voltar a morar 
naquele corpo: “E Jesus repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, 
eu te ordeno: sai dele, e nunca mais entre nele” (Marcos 9:25). Se Jesus não fosse 
específico, certamente que voltariam. Lembremos que esta era uma criança, mas 
no caso de adultos que são responsáveis pelos seus atos, o Senhor estipula que é a 
própria pessoa que deve tornar o seu corpo um ambiente em que os demônios 
não se sentem em casa e não desejam voltar: “E chegando, acha a casa varrida e 
decorada. Então vai, e leva com ele outros sete espíritos piores do que ele e, entrando, 
habitam ali; e o estado final dessa pessoa passa a ser pior do que o primeiro” (Lucas 
11:26). 

Como a Mente do Viciado em Pornografia e 
Masturbação se Encontra Varrida e Decorada para 
os Demônios 

A casa “varrida” e “decorada” a que Jesus se refere são os prazeres do mundo 
que se encontram na vida do homem carnal. A casa está desocupada e toda 
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decorada para Satanás porque quando o homem teve a oportunidade de 
transformar a sua mente em um ambiente onde o Espírito Santo se sentisse bem-
vindo, ele não o fez, mas em vez disso encheu-a com as coisas que há no mundo 
que ele tanto ama (Romanos 12:2; 1 João 2:15-17). Os demônios se sentem em 
casa na mente do homem que se envolve com os prazeres deste mundo 
passageiro em que nos encontramos (Tiago 4:4). Por outro lado, eles não 
conseguem morar na mente do homem que vive para as coisas de Deus. O 
indivíduo que imagina ser possível continuar curtindo os prazeres do mundo que 
tanto gosta, mas apenas se livrar dos pecados sexuais que o está 
incomodando, está completamente iludido. 

Diferença Entre Ser Tentado, Influenciado e 
Possuído por Demônios 

Devemos aqui esclarecer que existe uma diferença entre ser tentado por Satanás, 
ser influenciado por ele, e ser possuído por demônios. Quando se trata de 
adultos, existe um progresso que vai da tentação à influência até chegar à 
possessão. Jesus foi tentado, mas não passou disso (Mateus 4:11). Pedro foi 
tentado e influenciado (Mateus 16:23), e, finalmente, Judas foi tentado, 
influenciado e possuído (João 13:2; Mateus 26:14-15; Lucas 22:3). Nem sempre é 
fácil identificar em qual destas fases está a pessoa viciada em pornografia e 
masturbação. Independentemente da fase, no entanto, este processo satânico 
deverá ser interrompido imediatamente. Ou seja, o objetivo deste estudo é que 
você transforme a sua mente em um local onde nenhum demônio queira fazer 
morada; e onde o único e permanente residente seja o Espírito Santo (1Cor 6:18-
19). 
 
Se você quer de fato se libertar desta prisão, deverá abandonar tudo neste mundo 
que não tem a ver com Deus. Na realidade, terá que odiar o mundo 
presente: “Quem ama a sua vida, irá perdê-la; e quem neste mundo odeia a sua vida, 
irá guardá-la para a vida eterna” (João 12:25). 

O Viciado em Pornografia Precisa de Uma Nova 
Mente 

Renovação da mente, sair do molde deste mundo e se moldar em Cristo, esta é a 
cura para o cristão que deseja vencer de vez este vício (Romanos 12:2). Esta cura é 
sempre eficaz, mas apenas para a pessoa que realmente quer de todo o coração se 
libertar. Aliás, não só a pornografia, mas todas as curas espirituais que existem 
na Bíblia só ocorrem quando o coração realmente deseja receber uma 
libertação. Renovar a mente requer determinação e sacrifício. Requer 
abandonar, por amor a Cristo, quase todas as coisas que você no momento gosta 
e que não vê nada de errado nelas. Digo “no momento gosta” porque depois de 
um tempo, as coisas que abandonamos passam a ser consideradas pela mente 
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renovada como lixo (Filipenses 3:8). Não conseguimos acreditar como no passado 
tivemos interesse por estas coisas idiotas. 
 
Quando renovamos a mente, nós não apenas tiramos coisas, mas fazemos sim 
uma substituição, caso contrário ficaríamos com a mente vazia, e certamente não 
procuramos este resultado. Falarei daquilo que deve entrar na mente daqui a 
pouco. Agora me concentrarei naquilo que deve sair. 

Praticamos Aquilo que Ensinamos 

Antes de começar com uma lista de coisas que a pessoa que quer renovar a mente 
terá que fazer, deixe-me adiantar que tudo o que incluí nesta lista eu mesmo, e a 
minha esposa, seguimos. Não estou pedindo nada além daquilo que já fazemos 
por anos. Deixe-me também adiantar que o motivo que não se ouve este tipo de 
ensinamento nas igrejas é porque a grande maioria dos líderes ainda amam este 
mundo (1 João 4:5). Se ensinassem estas verdades estariam condenando a si 
mesmos. Falam de Jesus, dizem que o amam, mas não obedecem a aquilo que Ele 
ensinou, simples assim. 

Entretenimento e o Vício em Pornografia e 
Masturbação 

Para se ver livre desta horrível cadeia, a primeira coisa que você terá que fazer é 
abandonar para sempre todo o entretenimento mundano. Tudo aquilo que o 
mundo nos oferece através da televisão, ou do computador, ou do cinema, ou via 
celular deverá ser eliminado da sua vida: filmes, seriados, desenhos, esportes, 
noticiários, documentários… tudo. Aceite esta verdade logo de cara: para se 
libertar, a televisão (e coisas semelhantes), deixará de fazer parte da sua 
vida (Romanos 6:10-11). Além da televisão (e coisas semelhantes), também 
serão eliminados permanentemente: livros de ficção, revistas seculares, jornais, 
rádios, músicas seculares… tudo. Você terá que ter apenas um foco na sua vida: 
Deus: “Respondeu-lhe Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de 
toda a tua alma, e de todo o teu entendimento” (Mateus 22:37). 
 

Acessar Intervenção Avançada Nº 2 

Módulo C1 Os Ataques Sobrenaturais (Resistir ao Diabo)  

Módulo C2 Lutando Contra a Carne: Arrancando a Mão Direita  

 

https://br.markusdasilva.org/serie-combatendo-as-forcas-espirituais-estudo-no-5-os-ataques-sobrenaturais-resistir-ao-diabo/
https://br.markusdasilva.org/serie-o-sermao-da-montanha-estudo-no-29-lutando-contra-a-carne-arrancando-a-mao-direita/
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Relacionamentos e o Vício em Pornografia 

A segunda coisa é se distanciar de pessoas e ambientes que não contribuem para 
o seu objetivo, que é ter uma mente renovada por Cristo. Isso inclui más 
amizades dentro e fora da igreja, parentes mundanos, festas e locais onde você 
sabe que lá Deus não se encontra. 

Estou a par de que a maioria das pessoas estudam e trabalham em ambientes 
seculares, mas você não precisa se envolver além daquilo do que é exigido pela 
sua profissão. Agora, obviamente, seria um absurdo para um cristão querer ter 
uma mente santificada, mas aceitar trabalhar em um local cujo “proprietário” 
seja o próprio Satanás, como bares, motéis, clubes noturnos, lotéricas, cinemas… 
etc. Espero que este não seja o seu caso. 
 

Acessar Intervenção Avançada Nº 3 

Módulo D Os Ataques Simples (Dos Olhos e Ouvidos à Mente)  

Módulo E Extração e Transporte (Caminhos Diretos e Rotas Alternativas)  

O Radicalismo Necessário Para Quebrar o Vício 
em Pornografia 

Antes de continuar, não pense que não sei o que a maioria das pessoas pensam 
quando leem um texto como este. Sei muito bem. As palavras que surgem na 
mente deles são do tipo: radicalismo, extremismo, legalismo… e o motivo é que 
estas pessoas não entendem a severidade do problema do pecado na vida do ser 
humano: “o pensamento do coração do homem é mau desde criança” (Gênesis 
8:21). “O que confia no seu próprio coração é um tolo” (Provérbios 28:26). Por 
confiarem em si mesmos, e acharem que têm autocontrole, imaginam ser possível 
se santificarem e ao mesmo tempo curtir os prazeres do mundo. Um absurdo e 
uma contradição, pois, santificação significa separação. “Não ameis o mundo, nem 
o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele” (1 João 
2:15). Quer ver radicalismo? Ouça o que o próprio Jesus nos disse: “Aquele que 
ama a sua vida, a perderá; ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a 
conservará para a vida eterna” (João 12:25). Quanto ao pecado, Ele nos disse: “se o 
teu olho direito te faz pecar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que 
se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no 
inferno” (Mateus 5:29-30). Não existe meio termo. Ou você ama a Jesus e odeia o 
mundo ou ama o mundo e despreza a Cristo. 

https://br.markusdasilva.org/serie-combatendo-as-forcas-espirituais-estudo-no-6-os-ataques-simples-dos-olhos-e-ouvidos-a-mente/
https://br.markusdasilva.org/serie-combatendo-as-forcas-espirituais-estudo-no-7-extracao-e-transporte-caminhos-diretos-e-rotas-alternativas/
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Aquilo que Deve Entrar na Mente do Cristão 
Viciado em Pornografia e Masturbação 

Mas como eu disse, uma vez que não estamos mais permitindo a entrada daquilo 
que pertence ao mundo na nossa mente, devemos alimentar a alma com material 
livre de corrupção. Devemos permitir apenas aquilo que edifica; aquilo que 
aumenta o nosso conhecimento do Senhor: “Assim como a corça anseia pelas águas 
correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus” (Salmos 42:1). Estes são os três 
maiores instrumentos disponíveis para nos aproximar de Deus: a Palavra, a 
oração e o jejum. 

A Bíblia e o Vício em Pornografia 

Você deve ler a Bíblia a todo o momento que lhe for possível (2 Timóteo 3:16). Eu 
pessoalmente nunca paro de ler ou ouvir a Bíblia em casa, no trabalho, ou no 
carro. Às vezes leio ou ouço livros de autores que comentam a Bíblia, mas a 
própria Bíblia Sagrada é o meu livro favorito. Estou sempre aprendendo algo 
novo, embora não sei quantas vezes já li a Palavra de Deus. 

Não pense você que sempre foi assim. Alguns anos atrás, os meus livros favoritos 
eram os de ficção científica. Não só livros, mas também filmes e seriados. Não 
perdia uma série. Também esportes. Amava todos eles e acompanhava todos os 
campeonatos. Sem mencionar as músicas seculares, noticiários… e tudo o mais. 
Quanto à minha esposa, ela possuía centenas de livros de romance. Até que um 
dia acordamos, ou melhor, Deus nos acordou, para a realidade. Achávamos que 
éramos bons cristãos, mas amávamos o mundo e estávamos cada vez mais nos 
distanciando de Jesus. O que quero dizer é: somos seres humanos como você. Se 
conseguimos, qualquer um consegue. Lembre-se: “Nem só de pão viverá o 
homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus” (Mateus 4:4). 
 

Acessar Intervenção Avançada Nº 4 

Módulo F Resistência e Contra-ataque (A Prática da Palavra)  

A Oração e o Vício em Pornografia 

Você deve orar o tempo todo (Lucas 18:1). Oração é se comunicar com Deus, e 
sem comunicação não pode haver um relacionamento, sabemos disso. Não tem 
que ser longas, mas tem que ser constantes. Apenas uma vez por dia eu faço uma 
oração longa, mas faço pequenas orações o dia todo. Muitas das minhas orações 
consistem de menos de seis palavras: “Jesus, tem misericórdia de mim!” ou 
“Jesus, me ajude!” Há algum tempo atrás comecei a orar no meio da noite. O 
Senhor normalmente me acorda entre meia-noite e uma da manhã. Levanto-me, 
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lavo o rosto e oro por uma hora, mais ou menos, caminhando na sala e na cozinha 
da casa sem fazer barulho para não acordar ninguém. Quando termino, volto a 
dormir até a hora de ir trabalhar. Também reservo uns 10 minutos no carro todas 
as manhãs dirigindo para o trabalho. No mais são as orações pequenas, o tempo 
todo, como já mencionei. Ah, sim, também oro com a minha esposa por uns 10 
minutos todas as noites. 
 
Procure orar em voz audível. Se você está sozinho, ore com a sua voz normal. Se 
tem gente nas proximidades, ore em sussurro. Se estão muito perto, ore em 
pensamento, mas sempre dê preferência por orar audivelmente, assim como 
Jesus o fazia (João 17:1a; Hebreus 5:7). 
 
Todas as vezes que a tentação de ver pornografia e se masturbar surgir, comece 
imediatamente a pedir ajuda a Jesus audivelmente: “Jesus, me ajude! Jesus, tem 
misericórdia de mim! Jesus, não me abandone! Oh meu Jesus, me ajude!” Não 
pare até que a sua mente se volte para outra coisa. Se a vontade retornar, volte a 
clamar por Jesus. 

Acessar Intervenção Avançada Nº 5 

Módulo G Resistência e Contra-ataque (A Oração Constante)  

Módulo H Resistência e Contra-ataque (A Oração de Consagração)   

O Jejum e o Vício em Pornografia 

O jejum é o companheiro íntimo da oração (Lucas 2:37; Lucas 5:33). Muito se 
pode falar sobre o jejum, mas para este texto, quero apenas dizer que o jejum está 
ligado à humildade e ao sacrifício pessoal. Ao jejuarmos estamos oferecendo um 
sacrifício a Deus, estamos nos humilhando perante o Senhor, e estamos 
mostrando a Ele o quanto necessitamos que Ele atente ao que estamos 
pedindo. Grandes homens e mulheres de fé tinham, e continuam tendo, o jejum 
como um ato de adoração a Deus normal no dia a dia (Salmos 35:13; 2 Coríntios 
11:27). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
O melhor é jejuar em um dia que você possa ficar em casa. Nesse dia, leia a Bíblia 
e ore mais do que normalmente você o faz. Fale com o Senhor especificamente 

AVISO: Por motivo de saúde, nem todos podem jejuar. Se você 
tiver qualquer problema de saúde ou se tiver qualquer dúvida, o 
correto é você perguntar ao seu médico se você pode ou não 
jejuar. 
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sobre tudo aquilo que tem lhe preocupado. Peça a Ele que lhe mostre em que 
áreas da sua vida você pode mudar para que Ele se agrade ainda mais do seu 
modo de viver (Tiago 4:8). Eu sempre peço ao Senhor que me faça ficar mais 
parecido com Jesus: amar mais as pessoas; saber como orar; ter mais sabedoria; 
saber controlar a minha boca; mais humildade; mais confiança nele… e algo 
muito importante, peça ao Senhor que ele se revele mais para você; que ele lhe 
abra os olhos para você enxergar mais da realidade da vida. Peça que Ele lhe 
revele coisas espirituais, tal qual nos prometeu em Jeremias: “Clama a mim, e 
responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis, que não 
sabes” (Jeremias 33:3). 
 

Acessar Intervenção Avançada Nº 6 

Módulo I Resistência e Contra-ataque (O Jejum Regular)  

Conclusão. A Gravidade da Situação dos 
Prisioneiros dos Pecados Sexuais. 

Querido irmão, se tudo isto acima for feito, é garantido que Satanás não terá 
como continuar lhe mantendo nesta prisão do pecado sexual. Também é 
garantido que ainda que ele envie todos os demônios que tiver ao seu dispor, 
nenhum deles ousará tentar restabelecer morada na sua mente, uma vez que um 
morador imensamente mais forte que eles já tomou posse do lugar: o Espírito 
Santo: “mas, sobrevindo outro mais forte do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a 
armadura em que confiava” (Lucas 11:22). Não existe arma que o Diabo possa 
utilizar contra os protegidos do Senhor; contra aqueles que já não vivem para si 
mesmos, mas somente para o seu Deus: “Não prosperará nenhuma arma forjada 
contra ti; e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás; esta é a 
herança dos servos do Senhor, e a sua justificação que de mim procede, diz o 
Senhor” (Isaías 54:17) 
 
Agora, se você acha que é possível sim se livrar do pecado da pornografia, mas 
mantendo certas coisinhas do mundo que você tanto gosta, então devo lhe dar a 
péssima notícia que a sua situação apenas ficará pior. Esta tática da falsa cura; 
este tratamento superficial à base de aspirina, é muito usado por Satanás e o que 
não falta são falsos mestres oferecendo soluções simples e vazias, sem reconhecer 
a situação desesperadora que se encontram os prisioneiros dos pecados sexuais. 
Infelizmente, querido, a sua situação é muita séria e não existem soluções 
simples. 

Desculpe-nos se o que você leu nesse estudo não é aquilo que gostaria de ler, mas 
do que adianta lhe escrever coisas agradáveis que no final não lhe servirão para 
nada? Lembre-se que o nosso principal objetivo é que no final você não apenas se 
veja livre desta horrível situação em que se encontra, mas que herde a sua 
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morada no Céu, onde finalmente nada disso jamais existirá: “Pois tenho para mim 
que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós 
há de ser revelada” (Romanos 8:18). 
 

Acessar Intervenção Avançada Nº 7 

Módulo J A Batalha Espiritual (Conclusão)  

Módulo K Satanás e o Tédio e Autopiedade  
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