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O Problema da Imoralidade no 
Casamento 

Sexo é o selo do matrimonio, quando nós estamos 

praticando o sexo, como casal, literalmente nos 

tornamos uma só carne e isso é agradável a Deus. Tudo 

o que Deus criou é bom e já vem com o selo da sua 

SANTIDADE, por isso Deus estabelece algumas 

condições para a prática do sexo. 

Sexo não é para ser praticado de qualquer forma, com 

quem a gente quiser e nem do jeito que a gente bem 

entender, o sexo só deve ser praticado entre um 

homem e mulher, casados na lei dos homens e pelos 

meios naturais, conforme Deus nos criou. Todo sexo 

praticado fora do casamento, é “IMORAL” diante de 

Deus, portanto é pecado (namorados e noivos: 

segurem a onda). 

O Brasil é conhecido por muitos como o país do sexo, 

muita gente vem fazer turismo sexual no Brasil e 

muitos de nós fomos afetados por esse legado “pornô”, 

muitos de nós viemos de famílias onde os pais 

colecionavam revistas ou filmes pornô. Hoje essa 

realidade é muito mais cruel, crianças tem acesso à 

internet onde o sexo é banalizado, hoje praticamente 

não existe censura, somos bombardeados o tempo por 

conteúdos eróticos, sensuais, que vão totalmente 

contra o que Deus criou. Todos nós temos vida fora da 

igreja, grupos de Whatsapp do trabalho, da faculdade 

e eu duvido que nesses grupos não se compartilham 

conteúdos eróticos, pornográficos. Isso vai 

alimentando a nossa natureza adâmica. 

Muitos de nós viemos de lares onde havia uma 

sensualidade exagerada, linguagem imoral e até 

prática sexual liberal, e toda essa bagagem vai afetar a 

minha vida sexual com meu cônjuge. Todo esse 

contexto vai aguçando nossos desejos carnais, vai 

entrando no nosso inconsciente e quando nos casamos 

inconscientemente queremos reproduzir todo esse 

conteúdo imoral, pornográfico, que está armazenado 

no nosso inconsciente. Qual é o problema disso? Aquilo 

que Deus criou pra ser um momento de gozo, de 

deleite diante dele, pode se tornar um momento 

abominável aos olhos de Deus. 

Um dos grandes problemas nos casamentos cristãos 

nos dias de hoje é o vício em pornografia, tanto de 

homens como de mulheres. Aliás, tem aumentado 

absurdamente o número de mulheres viciadas em 

pornografia. Essa prática imoral, tem a cada dia, se 

tornado mais comum dentro da igreja, por isso, o 

número de adultérios no meio cristão tem aumentado 

exponencialmente, casos de imoralidade. 

Irmãos, nem tudo que reluz na igreja é anjo, tem 

“pomba” que gira com cara de anjo, tem espírito de 

Jezabel sim! Não sejamos imaturos! Precisamos 

sempre ter o cuidado de: homens aconselharem 

homens, mulheres aconselharem mulheres. Não existe 

amizade pura entre um homem e uma mulher, isso 

sempre vai dar problema. A imoralidade já é um 

problema antigo, Paulo advertia a igreja de coríntios 

com relação a essa praga a dois mil anos atrás. 

Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, 

imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto 

de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. 

E vocês estão orgulhosos! Não deviam, porém, estar cheios 

de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? 

1 Coríntios 5:1-2 

A imoralidade havia corrompido o entendimento dos 

corintos de tal forma que ao invés desse pecado gerar 

tristeza, vergonha e repudia, gerou orgulho ao ponto 

daqueles irmãos não verem problemas no ocorrido, 

essa falta de atitude deixou Paulo indignado. 

Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com 

vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso, como 

se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em 

nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em 

espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor 

Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o 

corpo seja destruído, e seu espírito seja salvo no dia do 

Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem 

que um pouco de fermento faz toda a massa ficar 

fermentada? 

1 Coríntios 5:3-6   

Paulo não tinha dúvida: “entreguem esse homem a 

Satanás, para que ele sofra as consequências do seu 

pecado e se arrependa! Não tolerem!” Um pouco de 

fermento, fermenta toda a massa, em outras palavras 

Paulo estava dizendo: “se vocês tolerarem esse 

pecado, vai se tornar comum no meio de vocês e isso 

vai corromper toda a igreja.” Mas eles já tratavam 

aquilo como algo normal, estavam cauterizados.  

Por mais que o mundo tente nos convencer do 

contrário, imoralidade não é algo normal na vida de um 

discípulo de Jesus. Tem coisas que nós estamos 

praticando, ou querendo trazer para nossa vida sexual 

que são imorais diante de Deus. Muitos de nós, temos 

sido muito influenciados pelo relativismo, pela graça 

barata, mas a bíblia não relativiza! Pecado é pecado e 

traz consequências! 

 

Vocês não sabem que os perversos não herdarão o 

Reino de Deus? Não se deixem enganar: nem imorais, 
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nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais 

passivos ou ativos 

1 Coríntios 6:9   

Precisamos encarar o problema da imoralidade com 

severidade, não dá pra aceitar nenhum pouquinho 

desse fermento na nossa vida. Sem santidade ninguém 

vera ao Senhor. (Hebreus 12.14) 

Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram 

lavados, foram santificados, foram justificados no 

nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso 

Deus. 

1 Coríntios 6:11 

Muitos de nós fomos, sim, influenciados por todo esse 

contexto sexual, deturpado, pornográfico, imoral, mas 

o que Paulo está dizendo é que em Cristo e pela ação 

do Espírito Santo nós podemos ser santificados e 

transformados. É o Espírito santo quem nos convence 

do pecado, da justiça e do juízo, aquilo que eu não 

consigo sozinho ele me ajuda. É nesse contexto de 

imoralidade que Paulo escreve: 

"Tudo me é permitido", mas nem tudo convém. "Tudo 

me é permitido", mas eu não deixarei que nada 

domine. "Os alimentos foram feitos para o estômago e 

o estômago para os alimentos", mas Deus destruirá 

ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, 

mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 

1 Coríntios 6:12-13 

Tudo é permitido, Deus nos deu livre arbítrio, mas nem 

tudo nós devemos praticar, nosso corpo não é para a 

prática da imoralidade e sim moradia do Senhor. Tem 

coisas que a carne adora, mas não convém, ofende o 

Senhor, olha só o que Paulo vai dizer: 

Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados 

que alguém comete, fora do corpo os comete; mas 

quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio 

corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é 

santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que 

lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si 

mesmos Vocês foram comprados por alto preço. 

Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. 

1 Coríntios 6:18-20 

Nosso corpo é templo do Espírito Santo, Deus habita 

em mim e em você, nós fomos adquiridos/comprados 

por ele por um alto preço, nós temos muito valor pra 

Deus, nós somos dEle. Esse corpo não nos pertence, ele 

é do Senhor, Aleluia! Por isso, todas as vezes que nós 

pecamos sexualmente extrapolamos os limites da 

palavra de Deus e entregando os membros do nosso 

corpo a imoralidade, nós estamos cometendo uma 

desonra contra Deus! Ele é o nosso dono, o preço já foi 

pago. Deus habita em nós, então ele está presente, ele 

está contemplando o ato sexual enquanto nós o 

praticamos e o texto diz que ele é glorificado quando 

respeitamos os limites que Ele estabeleceu. Você tem 

glorificado a Deus no ato sexual com seu cônjuge? 

No contexto em que Paulo escreve, vemos que a cidade 

de corinto era uma das mais importantes daquela 

época, era uma cidade portuária, comercial, era 

também um grande centro de imoralidade pública. 

Uma das principais deusas era Afrodite, a deusa do 

amor, e em certo período cerca de 1000 prostitutas 

serviam no templo, e o culto a Afrodite era o coito, o 

sexo. Imagine essas prostitutas se convertendo ao 

evangelho e trazendo consigo esse passado de 

perversão e imoralidade, isso pode explicar por que a 

igreja estava sendo tão afeta pela imoralidade e a 

preocupação de Paulo com os casais. Pensando neste 

contexto, Paulo escreve: 

Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é 

bom que o homem não toque em mulher, ( seria melhor 

que vocês permanecessem solteiro por causa das crises e 

perseguições) mas, por causa da imoralidade, cada um 

deve ter sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido  

O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com 

a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu 

marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio 

corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não 

tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a 

mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo 

consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem 

à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não 

os tente por não terem domínio próprio. 

1 Coríntios 7:1-15 

 

Diante daquele ambiente onde o sexo era banalizado, 

onde a imoralidade era comum, Paulo adverte aos 

homens e as mulheres a cumprirem seus deveres 

sexuais, ou seja, façam sexo, pratiquem com 

frequência, não se recusem. Porque Paulo insiste 

nisso? Como uma forma de proteger um ao outro das 

tentações. Muitos homens e mulheres acabam caindo 

em tentação porque não tem uma vida sexual ativa 

saudável. Uma vida sexual saudável requer esforço de 

ambos os lados, é preciso deixar o egoísmo e pensar no 

outro. 

A única possiblidade para se interromper a vida sexual, 

é para que o casal se dedicasse a oração, com mútuo 

consentimento e por certo período. Mas, pastor qual é 

a frequência? Isso é algo que deve ser conversado 
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entre o casal e se chegar a um acordo que seja bom 

para os dois. Só lembrando que essa frequência pode 

ser alterada, por circunstâncias da vida. (Ex: gravidez, 

filhos recém-nascidos, problemas financeiros...) 

Homem, quando se trata de sexo é desalmado. 

Exemplo, morreu o cachorrinho de estimação:  ah que 

tristeza, nosso filhinho lindo, mas quando chega a noite 

ele entra no quarto, deixa a alma dele lá fora e quer 

fazer sexo, porque para ele o sexo é mais importante 

que o cachorrinho. A mulher é totalmente diferente, 

ela só vai fazer sexo se alma dela for primeiro, ela não 

consegue se não estiver bem com as suas emoções. Por 

isso, homem, a sua noite de amor começa no bom dia, 

tem que investir, tem que conhecer a linguagem de 

amor dela, senão você pode achar que está fazendo 

tudo certinho, só que não. Nós precisamos saber o que 

o outro gosta, o que dá mais prazer ao outro, esse 

conhecimento vai contribuir muito para uma vida 

sexual saudável e vai evitar possíveis abusos. 

Sempre que estamos entre quatro paredes precisamos 

estabelecer alguns filtros: 

• O nosso ato sexual não está extrapolando os 

limites estabelecidos por Deus? 

• Eu estou respeitando os limites do meu 

cônjuge? Não respeitar a vontade e o limites 

do outro é abuso, e isso pode gerar traumas. 

• Eu sinto paz no meu coração? 

Se eu não levar em consideração esses filtros, a 

imoralidade pode transformar nosso leito matrimonial 

em algo que o Senhor repudia, onde eu posso praticar 

todas a minhas taras e fantasias. Ainda que em comum 

acordo, se estivermos praticando algo que Deus 

reprova, isso é pornografia. Tem casais que pensam 

que casamento é uma espécie de licença concedida por 

Deus para legalizar a pornografia, afinal somos 

casados. Deus é santo, tudo o que ele Criou tem o selo 

da sua santidade, sexo é um ato espiritual, por isso 

Paulo vai dizer, se vocês interromperem o sexo, por 

muito tempo, vocês vão dar lugar ao diabo. Sexo é 

sagrado. Entenda algo, a carne não se converte, se nós 

dermos espaço pra imoralidade daqui a pouco nós 

estamos querendo levar um dinossauro pro quarto. 

 

 

 

 

 

 
Desafio da Semana 

 

Pare para analisar todo o seu contexto de vida após este 

entendimento e reflita com sinceridade: Quem tem 

governado a sua vida sexual? A carne ou o Espírito? 

Peça que Deus revele o que precisa ser corrigido no contexto 

sexual dentro do casamento de vocês. 

 
Texto para meditarem juntos 

Romanos 8:6-9 


