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Prefácio  
 

 
 

Você tem em mãos o resultado de mais um ciclo de leituras e estudos 

produzido pelo Grupo de Estudos Benditas. Ao longo de alguns meses, 

mulheres de diversas regiões do Brasil dedicaram-se à análise do livro E 

a Noiva Vestiu Branco, escrito pela norte-americana Dannah Gresh. A obra 

é destinada a mulheres jovens e adolescentes que desejam uma vida de 

pureza sexual. 

O tema demanda atenção. Vivemos em uma cultura extremamente 

erotizada e pornográfica e, de fato, essa realidade não é estranha à igreja. 

Entre julho e agosto de 2015, o grupo evangélico de pesquisas Barna 

Group entrevistou mais de duas mil pessoas em uma série de estudos 

sobre o uso de pornografia e vício sexual entre cristãos professos. De 

acordo com os resultados, 54% de jovens adultos cristãos entre a idade de 

18 e 24 anos buscam por pornografia pelo menos ocasionalmente. Dois 

em cada três pastores de jovens e mais da metade de pastores seniores 

afirmaram que a pornografia é uma dificuldade atual ou passada.  

Em busca de resgate dos valores cristãos da sexualidade, porém, muitos 

líderes e autores têm sido levados a outros extremos, causando estragos 

que podem ser tão penosos quanto a própria pornografia. Um caso 

exemplar é o do pastor norte-americano Joshua Harris, que em 1997, com 

então 21 anos e solteiro, publicou o livro Eu Disse Adeus ao Namoro. A obra 

vendeu mais de um milhão de cópias em todo mundo e ficou conhecida 

como uma das principais literaturas sobre pureza sexual entre jovens 

cristãos, e ainda o é hoje, inclusive no Brasil. Em 2018, porém, o autor veio 

a público com um documentário intitulado Eu Sobrevivi a Eu Disse Adeus 

ao Namoro, em que analisa o ensino de seu primeiro livro e o impacto 

https://www.cbcrh.com/home/180005292/180009741/docs/The-Porn-Phenomenon.pdf?sec_id=180009741
https://www.cbcrh.com/home/180005292/180009741/docs/The-Porn-Phenomenon.pdf?sec_id=180009741
https://www.isurvivedikdg.com/
https://www.isurvivedikdg.com/
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majoritariamente negativo que a "cultura da pureza", como ficou 

conhecido o subseqüente movimento provocado por obras como a de 

Harris, causou em diversos leitores e igrejas. Em diferentes momentos do 

filme, Joshua pede perdão e afirma que, mesmo não intencionalmente, as 

ideias defendidas por eles e outros causaram uma espécie de "teologia da 

prosperidade da pureza sexual". Entre os entrevistados está a autora 

Dannah Gresh. Ela afirma, inclusive, que atualmente busca cautela ou até 

mesmo evita o uso de termos como "pureza" por conta da mentalidade 

legalista provocada por certos ensinos.  

Exemplos como esses mostram como é necessário que os cristãos se 

dediquem a esse tema com mais cuidado para que não acabem por 

produzir o lado oposto de uma mesma moeda de promessas enganosas de 

satisfação sexual. Entre outros fatores, a "teologia da prosperidade da 

pureza sexual" leva homens e mulheres cristãos à ideia de que um 

determinado padrão de "pode" e "não pode" é garantia de um casamento 

e de uma vida sexual bem-sucedidos1. Além disso, aqueles que "não 

escolheram esperar" são excluídos da matemática da pureza e encontram 

pouco ou nenhum espaço como "candidatos ao casamento", ainda mais 

quando são mulheres. A pornografia, por outro lado, é apresentada como 

garantia de prazer imediato e sem compromissos, bastam alguns cliques.  

Em um primeiro momento, os consumidores dessas duas mensagens 

parecem pertencer a públicos diferentes. Mas não são, e isso não é por 

acaso. Uma (dolorosamente) extensa série de artigos produzidos a partir 

de fevereiro de 2019 pelos jornais Houston Chronicle e San Antonio 

Express-News revelou que, desde 1998, mais de 380 pastores, líderes e 

voluntários da Convenção Batista do Sul norte-americana foram acusados 

de má conduta sexual por mais de 700 vítimas. As reportagens também 

revelaram que: 

                                                 
1 Considere o título da obra analisada. O casamento parece ser a conclusão óbvia de uma vida de pureza sexual, 
praticamente como seu resultado imediato: "e a noiva vestiu branco". Esse tema é mais explorado em alguns 
dos artigos produzidos nesse e-book. 

https://www.houstonchronicle.com/local/investigations/abuse-of-faith/
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- Pelo menos 35 pastores, funcionários e voluntários que exibiram 

"comportamento predatório" ainda foram capazes de encontrar empregos em 

outras igrejas durante as duas últimas décadas. Em alguns casos, os líderes 

aparentemente falharam em alertar as autoridades locais sobre as acusações ou 

avisar outras congregações sobre as alegações de má conduta.  

 

- Diversos ex-presidentes e líderes proeminentes da Convenção estão entre os 

criticados pelas vítimas por esconder ou tratar mal as acusações de abuso dentro 

de suas próprias igrejas ou seminários. Alguns dos criminosos sexuais registrados 

voltaram ao púlpito e lá continuam.  

 

- Muitas das vítimas eram adolescentes quando foram molestadas, receberam 

fotos ou mensagens explícitas, foram expostas à pornografia, fotografadas nuas 

ou repetidamente violentadas por pastores de jovens. Algumas das vítimas, a 

partir dos três anos, foram molestadas ou violentadas dentro dos escritórios 

pastorais ou em salas de aula da escola dominical. Algumas das vítimas eram 

adultas - mulheres e homens que buscaram aconselhamento pastoral e, ao invés 

disso, alegam terem sido seduzidas ou sexualmente abusadas. 

(Fonte: Abuse of Faith, por Robert Downen, Lise Olsen, and John Tedesco, em: 

https://www.houstonchronicle.com/news/investigations/article/Southern-

Baptist-sexual-abuse-spreads-as-leaders-13588038.php) 

 

As informações coletadas pela reportagem se restringem à Convenção 

Batista do Sul, mas o padrão comportamental também é encontrado fora 

dela. Anos antes, em 2015, o próprio Joshua Harris alegou em uma 

entrevista que "o isolamento da Covenant Life [igreja não denominacional 

que pastoreava desde 2004], e de um pequeno aglomerado de igrejas da 

qual fazia parte, podem ter alimentado os erros de liderança, inclusiva a 

decisão dos pastores - ele mesmo entre eles - de lidar com um caso de 

abuso sexual internamente ao invés de procurar a polícia". Harris deixou 

a igreja e foi para um seminário no Canadá, para, então, buscar "educação 

formal e treinamento e mais exposição e conexão com outras partes do 

Cristianismo".  

É impossível não relacionar o ensino dessas igrejas com os seus 

problemas de má conduta e abuso sexual. É também extremamente 

irresponsável que a Igreja Brasileira não faça uma reflexão extensa e 

profunda em como tem apresentado esses temas em seus púlpitos, livros 

https://www.houstonchronicle.com/news/investigations/article/Southern-Baptist-sexual-abuse-spreads-as-leaders-13588038.php
https://www.houstonchronicle.com/news/investigations/article/Southern-Baptist-sexual-abuse-spreads-as-leaders-13588038.php
https://www.washingtonpost.com/local/long-an-outsider-popular-evangelical-pastor-heads-for-the-mainstream/2015/01/30/31827364-a881-11e4-a7c2-03d37af98440_story.html?noredirect=on&utm_term=.d7fc7a4b8c4e
https://www.washingtonpost.com/local/long-an-outsider-popular-evangelical-pastor-heads-for-the-mainstream/2015/01/30/31827364-a881-11e4-a7c2-03d37af98440_story.html?noredirect=on&utm_term=.d7fc7a4b8c4e
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escritos e traduzidos, conferências, etc.  

O presente e-book é, nesse sentido, um convite a essa conversa. Os artigos 

apresentados refletem as posições de cada autora, e isso fica evidente na 

pluralidade de opiniões a respeito do livro e na profundidade das 

reflexões. Não temos a pretensão de abordar extensivamente o tema da 

pureza sexual, mas queremos fazer parte da solução para que ele seja 

discutido com mais responsabilidade cristã.  

Lhe convidamos para fazer parte dessa conversa, a começar com essa 

leitura.  

Com esperança em Cristo, 

Cecilia J. D. Reggiani 
(Editora do Benditas.blog) 
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A graça de Deus na busca 
pela pureza 

 

[Análise do capítulo 1] 
Por Thays da Silva Paiva2 

 

Esse livro foi o meu primeiro contato com a autora Dannah Gresh. Nele 

encontra-se um conteúdo repleto para meninas que buscam uma vida de 

pureza, mas desconhecem as ferramentas práticas ou não sabem como 

iniciar essa trajetória por uma vida de pureza.  

As perguntas e reflexões no término dos capítulos foram ferramentas 

fundamentais para trazerem as questões pessoais de forma casual e sem 

impor nada as leitoras, mas sim levando as mesmas a refletir sobre tudo 

que foi apresentado pela escritora.  

Dannah Gresh escreve de maneira muito pessoal e interativa que torna a 

leitura muito fácil e acessível a qualquer público. Nas próprias palavras, a 

autora traz na abertura do seu capítulo o versículo escrito por Paulo na 

sua carta pastoral dirigida a Tito que diz: 

 
“Porque a graça de Deus se manifestou [...] ensinando-nos para que, renunciando 

à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, 

justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do 

nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus (Tt 2. 11-13)” 3. 

 

De acordo com esses versículos, a graça de Deus nos ensina e nos dirige a 

viver de forma justa.  Por mais que as paixões do mundo possam encontrar 

você em momentos de fragilidade e fraqueza é somente em Deus que 

encontramos a determinação e força necessária para prosseguir o 

                                                 
2 Thays da Silva Paiva é estudante de Engenharia Civil pela UEMA. Mora em São Luis/MA e congrega na 
Assembléia de Deus - João Paulo A2. 
3 Página 15. 
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caminho em direção a pureza. 

A partir desse trecho, é perceptível a importância que a autora dá ao 

reconhecimento do leitor da sua capacidade limitada de viver de forma 

autocontrolada baseado apenas em seu próprio esforço. Assim, Dannah 

Gresh nos encaminha a reconhecer que o comportamento do cristão de 

rejeitar decisivamente as paixões mundanas é resultado da graça de Deus.  

Muitas pessoas frequentemente utilizam frases como: 

“Sempre faço coisas erradas! Eu não consigo! Desisto! Nunca vou mudar! Eu 

sempre peco! Não consigo controlar minhas emoções e desejos! As tentações são 

maiores do que minhas forças! É muito difícil viver segundo os padrões de Deus 

nesse mundo de hoje! Impossível! Eu não sou capaz de resistir! É mais forte que 

eu!” 

Mas será que é irreal viver uma vida de pureza e santidade? Ou é mais a 

nossa indisposição a mudança ou a nossa falta de humildade ao nos 

submetermos ao nosso Deus Soberano? 

De fato é notória a incapacidade do ser humano de ter o êxito nessa 

caminhada sozinha. Mas, isso não se faz necessário. Mediante a graça de 

Deus, o favor imerecido, concedido a todos por meio do Salvador Jesus 

Cristo. O presente precioso de Deus dado livremente a todos. A graça 

transformadora que nos dá conforto, segurança e proporciona uma nova 

chance. 

Sobre este ponto, venho a acrescentar um trecho que o autor Max Lucado 

descreve sobre graça: 

“Descobrir a graça significa descobrir a devoção total de Deus a você, é conhecer 

o desejo teimoso dele de limpar, purificar e curar você através do amor que sempre 

devolve a firmeza aos pés dos vacilantes. Será que Deus fica no alto da montanha 

pedindo para você escapar do vale escalando? Não. Ele mergulha lá embaixo e o 

ajuda a subir. Será que ele constrói uma ponte e lhe ordena que a atravesse? Não. 

Ele mesmo cruza a ponte com você nos ombros. 

Esse é o presente que Deus dá. Uma graça que nos concede primeiro a força para 

receber o amor e, depois, o poder de distribuí-lo. Uma graça que transformar, nos 

molda e nos conduz para uma vida absolutamente alterada. Conhece essa graça? 

Confia nessa graça? Em caso negativo, saiba que pode confiar. Tudo que Deus pede 

de nós é fé. Deposite sua fé em Deus”4. 

                                                 
4 Lucado, Max. Conectados com Deus. Rio de Janeiro: Thomas Nelson Brasil, 2014, p 58. 
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Isso era de fato o que Paulo estava comunicando à igreja em Creta e à Tito, 

ensinando que a graça transforma os relacionamentos. Paulo disse que o 

padrão divino não pode ser almejado sem a graça de Deus. Esperar que 

relacionamentos sejam transformados sem a graça de Deus é impossível. 

“Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens”5 

 

A MANISFESTAÇÃO DA GRAÇA 
A vida de pureza só é possível mediante a manifestação da graça. Ao 

contrário do que muitos pensam a graça não foi algo que surgiu somente 

no Novo Testamento ela sempre existiu. Deus sempre foi gracioso. 

Contundo, com Jesus, essa graça superabundou. Brilhou como um sol no 

meio das trevas. 

A graça veio por meio de Jesus Cristo de forma estrondosa. Ela rompe 

todas as barreiras sendo concedida e acessível a todos: jovens, velhos, 

crianças e adultos. 

Esta graça salvífica mudou nosso modo de pensar e nossas atitudes. 

Permitindo sermos salvos por Cristo Jesus. 

“Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de 

maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente” 6 

 
A APREDIZAGEM MEDIANTE A GRAÇA 

A liberdade mediante a culpa do pecado por meio da graça também nos 

ensina a renunciar as paixões ímpias e a seguir uma vida correta e justa 

diante de Deus. Todo cristão em sua jornada com Deus deve renovar a sua 

mente e seus pensamento que antes eram influenciadas pelos dizeres 

deste mundo corruptível. Agora devem ser substituídos por aquilo que 

Deus ordena como padrão para seus filhos. 

Essa troca de pensamentos e atitudes mundanos por aquilo que Deus 

almeja buscando os seus preceitos marcados pela pureza e santidade. Uma 

vez que temos um relacionamento com Ele, e isso implica amarmos a Deus 

                                                 
5 Tito 2:11. 
6 Tito 2:12. 
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a um ponto que renunciamos tudo aquilo que está ligado ao pecado por 

amor a Ele. 

Ela [A graça] nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas 

(Tt 2.12). A graça de Deus é didática. Ela é instrutiva. Ela nos ensinar a 

viver. Ser cristão é se tornar aluna na escola da graça de Deus. 

O percurso e a espera se tornam bem mais leves e simples quando 

deixamos Deus nos ensinar. A grande diferença que a autora menciona em 

seu livro é que ela havia se colocado diante da presença de Deus a fim de 

aprender com Ele a dizer não para as paixões do mundo. 

“Se não frequentar as aulas, seu professor não poderá lhe transmitir todo o 

conhecimento que tem para passar. O Deus do Universo também não lhe ensinará 

a menos que você se coloque na presença dele. Tenho orado por você. Desejo 

intensamente que se coloque diante de Deus e peça para lhe ensinar a dizer não as 

paixões do mundo, para que você possa viver de maneira sóbria, justa e piedosa”7. 

 

A pureza não é sobre “perder algo”, mas buscar o melhor de Deus para 

você. A pureza é verdadeiramente sobre buscar ser fiel a Deus escolhendo 

dirigir nossos pensamentos, palavras e ações para longe do pecado. A 

busca genuína por uma vida de pureza em nossos corações, pensamentos, 

palavras e ações nos levar a refletir a beleza do nosso Salvador. Como um 

evangelista e professor do Batista Escocês disse: 

“A pureza é o resultado de uma constante afinidade espiritual com Deus”8. 

 

Pureza não é inocência como muitos acham. É muito mais que isso. Pureza 

não é simplesmente uma condição mais um processo. Não é um tipo de 

status ou rótulo que se adquire cumprindo determinadas regras ou devido 

a uma condição ou a falta dela. Como na frase mencionada acima é o 

resultado de um relacionamento diário com Deus. O triunfo para Deus é 

termos a origem das nossas decisões, pensamentos e atitudes 

transformados e purificados por seu Espírito Santo. Podemos usar 

máscaras e tentar modelar uma vida de pureza exterior para os que estão 

de fora, mas a pureza do coração e da mente é uma obra a ser realizada 

                                                 
7 Página 17. 
8 Frase de Oswald Chambers. 
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pelo Espírito Santo em nossa vida. E em tempos difíceis a sua fundação 

não se abalará e nem se desfalecerá. Mesmo que em alguns momentos 

pareçam muito difíceis Deus prometeu que nunca a abandonaria. E estaria 

com você em todos os momentos sejam bons ou maus. Em todos os dias 

de sua vida. 

Pureza, essa busca vem daqueles cujos corações estão posicionados para 

amá-lo. Se for isso que você quer aplicar na sua vida. Eu te chamo para 

entrar em comunhão com o Senhor. Sei que parece ser uma mensagem 

bem simples. Mas, essa mensagem simples contém uma verdade capaz de 

transformar vidas.  

“Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos ”9 

 

Tudo gira em torno de ter intimidade com Jesus. Quando eu entro diante 

da presença Dele. Nossa vida cristã tem haver com o coração de Jesus. E 

você só conhece o seu coração quando começa ter comunhão com Ele. 

Apesar de haver mais coisas que poderia escrever sobre esse capítulo 

inicial esses foram os pontos essenciais que achei importante destacar. Há 

ainda alguns versículos que gostaria de compartilhar que não estão no 

livro, mas que falam sobre a pureza e espero que a encoraje nessa 

caminhada. Te convido a memorizar e a meditar nesses versos seguintes. 

“Purifica-me de minha impureza, e ficarei limpo; lava-me e, e ficarei mais branco 

que a neve” 10. 

“Cria em mim, ó Deus, um coração puro; renova dentro de mim um espírito 

firme”11. 

“Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para 

serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes 

resultados” 12. 

“Como pode um jovem se manter puro? Obedecendo à tua palavra” 13. 

“E todos que têm essa esperança se manterão puros, como ele é puro” 14. 

 

CONCLUSÃO FINAL SOBRE A PUREZA 

                                                 
9 João 14:15. 
10  Salmos 51:07. 
11  Salmos 51:10. 
12 Tiago 5:16. 
13 Salmos 119:9. 
14 1 João 3:3. 
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Muitas pessoas têm a visão errada sobre a pureza. A pureza não é algo que 

se tem somente quando você é jovem. E também não é algo que se perde 

quando você comete algum erro. 

Muitas mulheres se encontram dentro da igreja ou fora dela. Que 

carregam um peso enorme por não se sentirem puras ou dignadas de 

escolher a pureza como uma opção de vida. A gente sabe que há uma 

pressão maior quando tratamos esse assunto com as mulheres. Mas se 

você se arrepende do seu pecado e Jesus que sonda o seu coração e te 

conhece melhor do que ninguém. Se ao fixar os olhos (Nele) você tem 

certeza que foi remida dos seus pecados e o seu passado não existe mais. 

Deus pode sim te restaurar completamente na sua mente e no seu coração 

através do sacrifício de Jesus. Você não precisa mais carregar nenhum 

culpa nesse assunto. Ele pode sim começar um novo capítulo na sua 

história. Não importa o que os outros falam de você. Se importe com o que 

Ele pensa e diz ao seu respeito. Você pode se achegar a Deus. Deus é capaz 

de te perdoar e cicatrizar as feridas deixadas na sua alma. 

Lembre-se você é única. Você é amada por Deus. Você não é uma cópia de 

alguém. Não existe no mundo todo alguém exatamente como você. Você 

não é definida pelos seus erros e pecados. Você é filha de Deus. E Nele você 

encontra a melhor versão de si mesma. E o próprio Deus escreveu uma 

história sobre você melhor do que qualquer livro de ficção que você possa 

ter lido ou qualquer filme que você possa ter assistido. 
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Grandes mentiras de Satanás 
sobre a sexualidade 

 
[Análise do capítulo 03] 

Por Thays da Silva Paiva 

 

 

Nesse capítulo do livro, a autora relembra um episódio que ocorreu em 

sua adolescência. Durante as férias, ela e outros jovens cristãos 

participaram de um treinamento para serem missionários nas férias. Após 

desfrutar de uma tarde de prazer e comunhão com os irmãos, Dannah 

Gresh não tinha percebido que havia se machucado, apesar de estar 

sangrando. O fato foi notado apenas horas depois por sua amiga. Aquela 

situação foi utilizada para ensinar uma lição. Mesmo os momentos mais 

prazerosos em nossas vidas podem ser fatais, ainda que no princípio não 

causem nenhuma dor. 

 

TIRE A VENDA DOS SEUS OLHOS 
Nós somos muito movidos por aquilo que vemos. A nossa cultura 

constantemente nos bombardeia com mentiras. Infelizmente, por 

estarmos tão expostas a tantas mentiras, muitas vezes nem sequer 

notamos o quanto somos enganadas. Nos tornando cegas para as mentiras 

do dia a dia. Quanto tempo você passa refletindo sobre aquilo que lê nos 

livros, ouve nas músicas e assiste nos seriados e filmes? Quantas vezes 

você para e faz as seguintes perguntas: 

“Será que isso condiz com a Verdade da Palavra de Deus?” 

“Isso representa a verdade? Ou é mais uma mentira?” 

“Qual o objetivo dessa mensagem?” 

 
É essencial identificar as mentiras em sua vida e combatê-las com a 
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verdade. Uma vez que a pessoa acredita na mentira, o próximo passo é 

agir de acordo com ela. E não se engane: não existe mentira inofensiva, 

pois todo pecado originalmente nasce em uma mentira. 

O PAI DA MENTIRA 
A Palavra de Deus fala no livro de João qual é a fonte de toda falsidade: 

“O Diabo [...] foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois nele 

não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e 

pai da mentira.”15 

 
A mentira é a característica principal do Diabo. É um pecado 

completamente contrário ao que Deus ordena e ensina (a verdade). A 

estratégia de Satanás é utilizar-se do engano para corromper o homem. O 

inimigo trabalha colocando pontos de interrogação e dúvidas naquilo que 

Deus prometeu para a vida, já que Satanás não quer que você desfrute das 

promessas que Deus concedeu aos seus filhos.  

Satanás também tenta deturpar o verdadeiro significado com suas 

mentiras na área da sexualidade. Embora a palavra “sexo” não apareça nas 

Escrituras, a Bíblia relata o plano de Deus para o comportamento sexual 

humano, incluindo a multiplicação das gerações e o prazer sexual dentro 

do casamento.  

É importante ressaltar alguns elementos acerca da sexualidade: 

1) O sexo foi dado por Deus (Gn 2.18). Satanás não tem nada a 

oferecer nesse âmbito, a não ser distorção e futilidade. A 

discussão franca sobre sexo não é errada em si mesma, mas se 

torna indevida quando ocorre fora do contexto determinado por 

Deus. 

 

2) O sexo entre o homem e a mulher é diferente das relações sexuais 

de animais (Gn 2.19-20). A sexualidade humana tem um 

propósito específico que vai além da procriação. 

 

                                                 
15 Página 23. João 8:44. 
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3) Na intimidade humana, o sexo representa união total e, portanto, 

é poderoso e misterioso (Gn 2.21-23). De uma pessoa Deus fez 

dois indivíduos que não estarão completos enquanto não 

voltarem a ser unidos (exceto nos casos em que Deus concede a 

dádiva do celibato). 

 

4) O sexo tem regras e propósitos (Gn 2.24-25). Foi Deus quem 

determinou os limites (Mt 19.4-6). Qualquer relação que fique 

aquém do compromisso total e exclusivo entre marido e mulher 

é frustrante e destrutiva. 

 

Eis os propósitos da intimidade sexual: 

 

• Conhecimento íntimo (Gn 4.1). 

• Unidade (Gn 2.24). 

• Consolo (Gn 24.67). 

• Procriação (Gn 1.28). 

• Relaxamento e divertimento (Ct 2.8-17; 4.1-16). 

• Uma defesa contra a tentação (1 Co 7.2-5)16.  

 

Concordo com a análise da autora quanto ao “possível” propósito da 

árvore do bem e do mal: se Eva tivesse confiado e esperado Deus revelar 

o seu intuito, a situação poderia ter sido diferente e a culpa e as 

consequências que vieram com o pecado poderiam ter sido evitadas. O 

mesmo acontece com o sexo, um presente de Deus para ser desfrutado 

entre o casal dentro do casamento. Assim como fez com Eva, o inimigo 

quer privar-nos dessa dádiva. Deixo uma frase de um autor cristão 

mundialmente17 conhecido que diz: 

“O sexo, como descrito na Bíblia, é uma maneira de dizer, vejo todas as suas 

imperfeições e ainda estou completamente, exclusivamente e permanentemente 

comprometido com você. Você está nua para mim de todas as maneiras, e ainda 

aceito você para sempre.”18 

 

                                                 
16 A Bíblia da Mulher: leitura, devocional, estudo.2 ed. Barueri, SP: Sociedade Bíblica, 2014, p 922.  
17 Timothy Keller. 
18 Citação do autor Timothy Keller. 
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ASSIM COMO EVA.... 
Eva cometeu o primeiro erro não em primeiramente comer o fruto em si, 

mas, sim, em dar ouvido à serpente. Dar ouvido a modos de pensar e 

propostas que vão contra princípios bíblicos é o primeiro passo em 

direção a uma possível escravidão ocasionada por mentiras. 

A quebra do relacionamento de Eva com Deus se iniciou quando ela 

começou a alimentar um sentimento de desconfiança a respeito do caráter 

de Deus, o que posteriormente levou a desobediência. A semente plantada 

pelo inimigo foi a de dúvida, fazendo-a questionar se Deus era realmente 

bom. 

“Foi assim que Deus disse: Não comereis de nenhuma árvore do jardim?”19 

 

Quando passamos por tempestades na vida, marcadas por dores e aflições, 

Satanás nos tenta a questionar o caráter de Deus. Porque ao duvidar de 

sua bondade, nos sentimos no direito de ser nossos próprios “deuses”, 

capazes de rejeitar a vontade soberana e realizar nossas próprias 

escolhas. 

A verdade é que Deus é bom. Ainda que você não possa entender as 

escolhas dele naquele momento, quer pareça ou não, quer nossas emoções 

afirmam isso ou não, Ele continua sendo bom!  

“Há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando à estrada 

da morte.” 20 

 

“Dá a teu servo um coração compreensivo, para que eu possa governar bem o teu 

povo e saber a diferença entre o certo e o errado. Pois quem capaz de governar 

sozinho este teu grande povo?” 21 

 

O SUPOSTO “SEXO SEGURO”, UMA DAS ATIVIDADES MAIS 

PERIGOSAS QUE EXISTEM 
Dannah Gresh não se opõem à instrução de adolescentes sobre a 

concepção, assim como não possui pensamentos contra a exposição desse 

assunto nas salas de aula. Todavia, o incômodo está na falta de 

                                                 
19 Gênesis 3:1. 
20 Provérbios 14:12. 
21 1 Reis 3:9. 
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determinação de encorajar os jovens a conservar uma vida de pureza e 

abstinência. Como descrito no trecho abaixo:  

“Ora, Satanás leva pais e mentores a dizer: ‘Esperamos que você não tenha 

relações sexuais, mas, se tiver, use camisinha!’ É uma mensagem contraditória.”22 

 

A artimanha que Satanás quer conseguir com isso é sacrificar a inocência 

dos adolescentes e jovens, levando muitos pais, com o intuito de proteção, 

a ensinarem aos seus filhos como fazer um sexo seguro. 

Além do livro, a autora aborda em seu blog23 como podemos efetivamente 

reduzir os riscos de adolescentes iniciarem uma vida sexual 

precocemente. Ao longo dos anos, de todos os métodos que a autora pôde 

observar, algo que causou impacto na vida dos jovens mais do que 

qualquer coisa não está presente nas campanhas de pureza (apesar de ter 

sido confirmado que o envolvimento nesses programas pode atrasar a 

experiência sexual em cerca de 18 meses). A resposta também não está 

presente em palestras nem em livros best-seller como esse. Essas coisas 

auxiliam a relembrar que a nossa abordagem ao se aproximar dos filhos e 

jovens como líderes e pais é ajudá-los apresentando e convidando-os a 

viver baseados nos princípios de uma vida sexual de ética cristã. 

Mas, então, qual foi o principal redutor de risco? Os pais. A conexão dos 

pais com os seus filhos é primordial. Essa ligação é a coisa que mais reduz 

o risco dos adolescentes de entrarem numa vida sexual antes do tempo. O 

que relembra um versículo na Bíblia que diz o seguinte: 

“Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-

aventurados o homem que enche deles a sua aljava; não serão confundidos, 

quando falarem com os seus inimigos à porta.”24 

 
Perceba nesse versículo o princípio bíblico a ser aplicado pelos pais na 

vida de seus filhos. O mesmo se refere aos líderes em relação aos seus 

discipulados e filhos na fé. Para o povo hebreu, os filhos eram bênçãos do 

Senhor. Um presente dado por Deus. Ensinar os seus filhos era uma 

                                                 
22 Página 27. 
23  Secreat Keeper Girl . http://secretkeepergirl.com/blog/the-number-one-way-to-reduce-the-risk-of-an-early-
sexual-debut/ 
24 Salmos 127:4-5. 
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responsabilidade sagrada e muito importante, e os pais/líderes devem 

orar a Deus pedindo ajuda para guiá-los e orientá-los no caminho correto. 

Como mencionado no livro, os pais têm uma tendência a querer proteger 

seus filhos de qualquer maneira. Uma característica natural de qualquer 

pai. Mas o que estou querendo dizer é que não podemos proteger eles de 

tudo. A melhor forma de protegê-los é ensiná-los de forma a prepará-los 

para encontrar em Deus o caminho a qual devem seguir e confiar que o 

Senhor estará com eles aonde forem. 

Embora esse tópico não esteja tão presente no livro, achei importante 

ressaltar, pois acho uma temática a ser considerada ao ler esse trecho final 

do capítulo. Há dois versículos que deixarei para finalização desse tópico: 

“Ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando velho não se 

desviará dele.” 25 

 

“Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Porque 

serão diadema de graça para a tua cabeça e colares, para o teu pescoço.” 26 

 

SEJA SÁBIA - APRENDA A RECONHECER A VERDADE 
Por que falar da sabedoria? A sabedoria é aplicação apta do conhecimento. 

Porém de nada vale se não houver algo muito importante 

e essencial: o temor do Senhor. Um vídeo do Israel Subirá27 me fez refletir 

sobre esse assunto e fez atrelar o meu pensamento ao o que eu vou 

escrever agora. A sabedoria de fato é muito essencial na vida do cristão, 

mas de nada vale se não vier acompanhada do temor.  

Em uma construção, a fundação é a parte responsável por absorver as 

cargas de uma edificação e distribuí-las no solo. Para que qualquer boa 

obra permaneça firme e sem sofrer qualquer ruptura ou vulnerabilidade, 

é preciso ter um alicerce. Assim na obra de nossas vidas, o temor do 

Senhor também se revela como uma fundação indispensável para 

permanecemos firmes como uma rocha inabalável. 

                                                 
25 Provérbios 22.6. 
26 Provérbios 1.8-9 

 
27 Youtuber Israel Subirá. Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=6UBwizxyzrQ. 
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“Ele será seu firme alicerce e lhe proverá farto suprimento de salvação, sabedoria 

e conhecimento o temor do Senhor será seu tesouro.” 28 

 

De nada adianta ter todo o conhecimento e sabedoria se não tiver o temor 

do Senhor, pois no final podemos nos afastar de Deus. Isso fica evidente 

na história de Salomão. Considerado um dos reis mais sábios e prósperos, 

sucessor do seu pai, o rei Davi, ele fez mal aos olhos do Senhor e não o 

seguia totalmente. Percebe-se que, apesar de toda a sua sabedoria, 

Salomão tinha perdido o temor do Senhor e passou a colocar outras coisas 

em sua vida que o dividiram, até afastá-lo do Senhor. 

A sabedoria é a aplicação da verdade da Palavra de Deus nas nossas vidas. 

E Deus quer que você peça isso. Mas é necessário também que você possua 

a capacidade de distinguir o certo e o errado, e isso é definido como 

discernimento. Em Hebreus temos a passagem abaixo: 

“O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de 

distinguir entre o certo e errado.”29 

 

Ou seja, o Espírito Santo usa a Palavra de Deus para nos revelar e instruir 

a verdade que vem de Deus. A palavra sem o Espírito Santo e temor do 

Senhor leva-nos a compreender as leis sem discernir as verdades de Deus. 

Seremos apenas meros fariseus que conheciam a Palavra apenas pelo 

conhecimento próprio e não reconheceram o próprio Cristo. 

Deus não quer que você seja um bebê espiritual para sempre. Ele deseja 

que você alcance a maturidade em Cristo para que não seja enganado por 

falsos profetas e ensinamentos tolos. A sua vontade é que cresçamos na 

graça e no conhecimento, porque Ele odeia “todo o caminho falso”30. 

Naturalmente, Deus não deseja que seus filhos sejam iludidos pelas 

armadilhas do inimigo. É fundamental receber o “alimento sólido” e ter 

comunhão com os irmãos mais fortes na fé, assim como precisamos do 

alimento diariamente para viver. A exposição da Palavra de Deus é 

necessária para nutrir a nossa alma. Assim, somos capazes de discernir e 

                                                 
28 Isaías 33.6. 
29 Hebreus 5.14. 
30 Salmos 119.104. 
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seguir os ensinamentos de Deus sendo “puros e irrepreensíveis”31. 

A verdade é o antídoto para todo o veneno da mentira. Ao conhecer a 

verdade, vamos desejar compartilhá-la com todos aqueles que foram 

escravizados por falsos ensinos e mentiras. Deve-se reconhecer a verdade 

e vivê-la, ajudando uns aos outros a não nos submetermos ao jugo da 

escravidão e sim viver em plena liberdade em Cristo Jesus.  

 

 
 

 

                                                 
31 Filipenses 2.15. 
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Romper com um 
relacionamento é difícil  

 

[Análise do capítulo 05] 

Por Sara Amorim32 

 

Praticamente em todo o livro, a autora Dannah Gresh faz uma abordagem 

conversacional e com relatos da sua vida, ocupando quase todo o capítulo 

e esquadrinhando pouco o tema apresentado. Não é diferente no capítulo 

5, por título “Romper Um Relacionamento é Difícil”. Nele, a autora trata 

sobre o fim de seu namoro listando três passos para terminar um 

relacionamento pecaminoso: contar para Deus, contar para uma amiga e 

sair de forma rápida e estratégica. 

A intenção da autora com esses três passos é amenizar o processo 

doloroso de um rompimento. No primeiro passo ela usa como referência 

Ezequiel 11.19: “Darei a eles um coração não dividido”, para ilustrar que 

o nosso coração deve ser alinhado com o coração de Deus. No segundo 

passo, a autora escreve como foi importante ter uma amiga por perto para 

encorajá-la a terminar o namoro. No terceiro passo, Dannah nos recorda 

como José fugiu rápido da esposa de Potifar, para elucidar que devemos 

fugir de relacionamentos que nos distraem do amor de Deus.  

Cada capítulo do livro começa com uma declaração de alguma leitora que 

foi beneficiada com os conselhos de Dannah. A deste capítulo fala sobre 

uma mulher que ficou frustrada depois de descobrir que o homem pelo 

qual ela tanto orou e idealizou não era o homem dos seus sonhos, por ser 

escravo de pecados sexuais. A leitora não especifica qual pecado seria, mas 

a solução que ela encontrou em toda essa confusão foi o término do 

                                                 
32 Sara Amorim Barroso é estudante de pedagogia. Membro da Igreja Batista Reformada de São Paulo e 
professora de EBD. 
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relacionamento.  

Essa declaração vai sinalizar o conteúdo do capítulo, em que a autora não 

apresenta nenhuma outra solução para um namoro manchado por 

pecados sexuais além do término. É certo que em muitos casos o fim do 

relacionamento será inevitável e o mais sensato a ser feito. Contudo, não 

é prudente criar uma regra que estabelece conclusão para uma série de 

fatores, visto que existem muitos casos diferentes, e cada um deve ser 

tratado de forma singular.  

Aqui eu destaco a importância do cristão de ser membro de uma igreja 

local, onde poderá receber discipulado e disciplina dos membros do Corpo 

que ele faz parte. Embora Dannah cite sobre contar para uma amiga, ela 

se limita apenas em explicar como isso irá encorajar na decisão do 

término. É importante o envolvimento da igreja na vida do cristão que 

peca, para o amparo, consolo e correção de forma bíblica, guiando o crente 

para o arrependimento e crescimento na santificação. “Não havendo 

sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança” 

(Pv 11.14). 

A autora se restringe a escrever apenas como terminar um 

relacionamento pecaminoso para continuar no caminho da pureza, e nada 

sobre o pecado cometido. Uma compreensão obscurecida sobre o pecado 

só enveredará para a ignorância, contrária ao caminho da Vida Eterna, que 

é o conhecimento sobre Deus33.  Não podemos começar a falar sobre 

pureza sem examinar o pecado que a impede de prosperar. John Ryle em 

seu clássico livro A Santidade nos alerta sobre a importância de ter uma 

visão clara sobre isso: 

 A verdade absoluta é que o correto conhecimento do pecado jaz à raiz de todo o 

cristianismo salvífico. Sem ele, doutrinas como justificação, conversão e 

santificação serão apenas “palavras e nomes” que não transmitem qualquer 

sentido à nossa mente. Portanto, a primeira coisa que Deus faz quando quer tornar 

alguém em uma nova criatura em Cristo é iluminar-lhe o coração, mostrando-lhe 

que ele é um pecador culpado.34 

 

O pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou a 

                                                 
33 João 17.3 
34 Pg. 27 
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transgressão de qualquer lei por Ele dada como regra, à criatura 

racional35. Podemos resumir que pecado é a violação da lei de Deus, que 

expressa o seu caráter santo.  É o pecado o principal opositor da pureza, 

ele que nos tornou imundos diante de um Deus Santo e que exige de nós 

santidade. Mas para o homem isso é impossível. Não há fórmula humana 

que faça as pessoas serem purificadas de seus pecados. Só em Jesus Cristo 

somos lavados. 

Conhecimento sobre Deus, nossa sexualidade e as práticas para guardá-la: 

“Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho 

homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de 

pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em 

justiça e em santidade provenientes da verdade.” (Ef 4.22-24) 

 
Dannah inicia o capítulo com essa passagem do livro de Efésios, 

destacando a palavra “despir-se” para enfatizar que “devemos nos afastar 

de qualquer coisa que nos impeça de amar a Deus”. Embora tenha 

destacado apenas uma palavra do trecho do livro de Efésios, o contexto da 

passagem se aprofunda ainda mais sobre as consequências do pecado que 

gera a impureza sexual. 

“Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa 

da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. 

 

Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, 

cometendo com avidez toda espécie de impureza” ( Ef 4: 18-19). 

O comentário da Bíblia de Estudo de Genebra nos aponta a relação com o 

trecho do livro de Romanos: 

A obstinação (“dureza do seu coração”) dá à luz a ignorância (v. 18; cf, Rm 1.21-

22, 28), a qual por sua vez traz o julgamento de morte espiritual (“alheios à vida 

de Deus”, v.18; cf. Rm 1.18, 24, 28). Enquanto Romanos prevê Deus entregando os 

gentios a um estilo de vida irresponsável e licencioso (Rm 1.24-31), Efésios 

apresenta a mesma dinâmica no lado humano: “tendo-se tornado insensíveis, se 

entregaram…” (v.19) 

 

                                                 
35 Vigésima quarta resposta do Catecismo Maior de Westminster. 
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“Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a 

uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam.” (Rm 1.28) 

 

Ambos os textos nos revelam como a pureza de nossa sexualidade está 

profundamente relacionada com o conhecimento de Deus. Conhecer 

verdadeiramente ao Deus trino é o caminho para redimir e controlar a 

nossa pureza sexual. Assim como desvirtuar esse conhecimento levará o 

homem a toda espécie de impureza. Esse entendimento foi corrompido 

com a Queda. O homem como criatura caída, se entregou à depravação. 

Portanto, uma abordagem essencialmente pragmática sobre a pureza só 

distorce a sua autenticidade e propósito. Os homens podem ser tornar 

devotos de regras, sem nenhuma apuração dessas normas, para uma 

solução de seus problemas com a castidade ou para não encarar 

mudanças, se conformando ao que é convencional pela sociedade (ainda 

que essa possa apresentar reflexos de uma moralidade cristã), mas que 

fica aquém da genuína santidade. Observando isso, o escritor Rousas John 

Rushdoony escreveu em seu livro A Política da Pornografia: 

Muitos dos oponentes da pornografia são simplesmente tradicionalistas, não 

cristãos. Sua perspectiva não é teológica, mas meramente uma indisposição em 

ver a sociedade sofrer uma mudança muito grande. Eles defendem a moralidade, 

não mediante a vida moral, mas opondo-se à imoralidade — o que não é 

cristianismo, mas farisaísmo. Por essa razão, a época vitoriana era fortemente 

anticristã, profundamente imoral, e, contudo, muito dada à defesa da moralidade 

como um antídoto às sublevações sociais. Ela recebeu Darwin de braços abertos, 

já que este deu aos vitorianos razões para tomar o cristianismo apenas como um 

agente estabilizante em vez de uma fé viva, conforme era o propósito deles desde 

o início.36   

 

A era vitoriana foi uma época de efervescência cultural, em que muitos 

clássicos da literatura mundial foram escritos. Ela nos apresentou 

libertinos como Lord Byron e Percy Shelley. O autor cita a tão exaltada era 

vitoriana, uma época vista por muitos como modelo de pureza a ser 

resgatado, como exemplo de uma sociedade que defendia a moral cristã e 

a decência, mas cheia de inconsistências com o cristianismo. Rushdoony 

continua comparando o passado com o presente: 

                                                 
36 Pg. 64. 
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Muitos dos defensores contemporâneos da decência na literatura, televisão e vida 

pública não são diferentes dos vitorianos. Quando um amigo meu, Raymond 

Wagoner, reuniu-se com uma organização nacional planejada para combater a 

pornografia, ele percebeu que o grupo estava definitivamente desinteressado em 

assumir uma posição moral especificamente religiosa e bíblica sobre a questão. 

Uma coisa é invocar o nome de Deus como recurso, outra coisa é assumir uma 

posição teologicamente consistente. Levantou-se grandes somas em âmbito 

nacional para o combate à pornografia, todavia a posição da organização era 

essencialmente favorecer “decência”, já que a “indecência” é causa de 

perturbações sociais e exerce péssima influência sobre os jovens.37 

 

O conhecimento sobre Deus é essencial para termos uma visão correta 

sobre a pureza da nossa sexualidade em todos os seus aspectos, e como 

guardá-la de forma correta, sem legalismo. Temos acesso a esse 

conhecimento pela Palavra de Deus, que não proporciona ocasião para 

uma religiosidade externa criada pelos homens. 

Deus requer de nós um coração tão ortodoxo em relação à sua vontade 

quanto aos nossos discursos ou demonstrações corporais de 

religiosidade. A tendência humana é priorizar a última, e se distanciar da 

primeira: “E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes” (Jl 2.13).  

 A autora se limitou em escrever apenas sobre a importância de se manter 

virgem ou em abstinência até ao casamento. Não tratou nada sobre 

homens e mulheres que consomem pornografia, se masturbam, sentem 

desejo por pessoas do mesmo sexo. Não comentou sobre as mulheres que 

não vão se casar. Dannah considera que falar sobre sexo dentro da igreja 

ainda é um tabu, e eu creio que se ela tivesse explorado mais o assunto 

sobre sexualidade, encontraria muita coisa que alimentaria o seu livro. 

Assuntos que não podem mais ficar debaixo do tapete.  

 

 

 

 

                                                 
37 Pg. 65. 
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 A pureza é um processo 

 
 

[Análise do capítulo 06] 

Por Sara Amorim 

 

 

No capítulo 6, Dannah Gresh apresenta o primeiro dos setes segredos da 

pureza sexual anunciados no subtítulo do livro: a pureza é um processo. 

Ela inicia descrevendo a sua dificuldade em se manter solteira logo após o 

término do namoro relato no capítulo anterior, e reflete sobre os erros do 

passado, como essas recordações a faziam sentir-se inferior, levando-a a 

considerar que não era mais pura. Ao comparar esses pensamentos com a 

Palavra de Deus, Dannah conclui que não nascemos puras: 

“Eu nasci em iniquidade, e em pecado minha mãe concebeu.” (Sl 51.5) 

 

“Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.” (Rm 3.23) 

 

“Pois não há um só homem justo sobre a terra, que só faça o bem e nunca peque.” 

(Ec 7.20) 

 

Em seguida, ela expõe uma ilustração para explicar como seria esse 

processo de pureza; o desenho é de uma espiral representando o caminho 

que devemos fazer até chegar ao centro para nos tornarmos 

verdadeiramente semelhantes a Cristo. Na ilustração, há uma 

representação do pecado que temos que enfrentar constantemente. A 

autora usa a lascívia como exemplo de um pecado com o qual sempre 

iremos nos deparar nessa caminhada, destacando que sem Jesus é 

impossível ter uma vida de pureza. 

Ela relata como teve que fugir da lascívia depois de casada, em um 
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momento onde sentimentos fantasiosos foram despertados nela. Aqui eu 

faço uma observação pertinente de que esses desejos impuros não 

cessaram com o casamento. Sempre iremos ser tentados pela lascívia. 

Dannah enfatiza que a luxúria sempre estará perto de nós, ela escreve: 

“desde que nascemos temos perto de nós a lascívia. Ela fica lá, esperando 

que passemos por ela”, entretanto, acho importante frisar aqui que a 

lascívia se encontra dentro de nós, conforme pode ler a seguir: 

“Entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração e são essas que 

tornam uma pessoa impura. Porque do coração é que procedem os maus 

intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, 

calúnias, blasfêmias.” (Mt 15.18,19) 

 

PECADOS SEXUAIS DO PASSADO 

O conflito que a autora relata sobre as lembranças sexuais do passado 

atinge muitas cristãs, visto que elas foram chamadas por Cristo em uma 

vida dominada por suas paixões carnais. É um peso que machuca, tanto 

por mentiras do Diabo de que não pode haver pureza para uma pessoa 

que teve uma vida sexualmente imoral, quanto pela própria cobrança de 

ser perfeita em tudo, agregado com a mentalidade de que o seu valor foi 

perdido com a virgindade. 

Devemos ponderar que a virgindade não é redentiva. Homens e mulheres 

devem se manter virgens até o casamento ou como celibatários tão 

somente porque a fornicação é um sexo ilícito condenado por Deus, do 

mesmo modo que a sodomia, adultério, zoofilia, pedofilia. Quando há uma 

exaltação da virgindade sem a perspectiva bíblica de que isso se deve por 

obediência a Palavra de Deus e acompanhada por uma pureza dada por 

Cristo, nos tornamos apenas conservadores de costumes, mera 

formalização exterior, sem examinar se essas motivações foram geradas 

para glorificar a Deus ou para o louvor e aceitação dos homens. 

Cabe destacar também que nem todas as mulheres tiveram a opção de 

guardar a sua virgindade, pois foram delas roubadas. A mentalidade de 

tratar a virgindade como algo meritório só as colocaria às margens desse 

padrão, opondo-se aos ensinamentos de Cristo sobre graça e redenção. 

Portanto, uma mulher com o passado sexual ilícito e uma virgem que 
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foram regeneradas em Cristo têm o mesmo valor diante de Deus, elas 

foram compradas por um alto preço: o sangue de Seu Filho. 

“Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que 

eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a 

mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha 

aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido, e vem cá. A mulher 

respondeu, e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem: Não tenho 

marido; Porque tiveste cinco maridos, e o que agora tens não é teu marido; isto 

disseste com verdade.” (Jo 4.14-18) 

 

Os evangelhos narram a atenção que Jesus Cristo dava para mulheres que 

se reconheciam como pecadoras, especialmente na área sexual. São 

passagens marcantes por causa da contrição e perdão do único que 

poderia torná-las puras. Além da mulher samaritana, lemos sobre a 

prostituta que lavou os seus pés com lágrimas (Lc 7.36-50). A mulher 

adúltera, sobre a qual Cristo indagou aos que estavam ali presentes sobre 

os seus próprios pecados (Jo 8.1-11). Ele finalizou esses encontros 

ordenando-as que não pecassem mais. 

Jesus se revelou à mulher samaritana, que vivia com o seu amante, como 

o Messias esperado por ela e pelos seus conterrâneos. Todas essas 

mulheres eram escravas dos seus pecados, e, por causa disso, foram 

estigmatizadas. Cristo poderosamente fez a graça abundar onde o pecado 

imperava. 

Em Levítico 21.14, lemos que o sumo sacerdote não podia se casar com 

mulher viúva, repudiada, desonrada ou prostituta. Quando olhamos para 

a genealogia de Cristo, no livro de Mateus, notamos que as mulheres 

destacadas ligam-se em similaridade com o tipo de mulher que o sumo 

sacerdote não deveria se casar. 

A prostituta Raabe, a adúltera Bate-Seba, as viúvas Rute e Tamar, sendo 

que esta última se passou por prostituta; todas mulheres que foram 

alcançadas pela misericórdia de Deus e integram a linhagem de Jesus. E 

como lemos nos evangelhos, mulheres semelhantes a estas não foram 

repudiadas por Cristo, mas acolhidas para receber a redenção. 
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O passado de uma mulher cristã não a condena, uma vez que ela faz parte 

da igreja de Cristo, a sua noiva. Ele a santificou para a apresentar a si 

mesmo como igreja sem mancha e inculpável. O Sumo Sacerdote perfeito 

resgatou para si uma noiva imperfeita e, diferente do sumo sacerdote de 

Levítico, ele tem o poder de purificá-la com o seu próprio sangue. 

Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que 

penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não 

temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas 

fraquezas; porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem 

pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que 

possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados 

em tempo oportuno (Hb 4.14-16).  

Lembranças de um passado sem Cristo sempre nos causarão vergonha e 

dor, em certa medida. Mas até mesmo o nosso passado e as nossas 

cicatrizes têm a finalidade de glorificar a Deus, por meio dos quais 

podemos testemunhar o seu poder de restaurar pessoas tão sujas e 

libertar da escravidão do pecado. Ao olharmos para trás, podemos 

perceber, assim como propõe este capítulo, que a santificação é um 

processo, e que só é possível em Cristo. Sem ele, não podemos fazer nada 

(Jo 15.5). Somente assim teremos a pureza de Cristo em nós. 
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A pureza fala com ousadia  
 
 

 

[Análise do capítulo 10] 

Por Gisele Christine38 

 

 

Citando Efésios 4.29, referência para a edificação e graça, Dannah inicia 

este capítulo compartilhando dois momentos distintos da época de 

namoro com Bob. No decorrer do capítulo, dividido em seis pontos e 

introdução, ela continua compartilhando momentos enquanto dá 

informações sobre como a boa comunicação caracteriza o bom namoro e 

transmite orientações práticas de como desenvolver essa comunicação. 

Ela faz isso de forma direta e com linguagem acessível, visando a 

compreensão do público-alvo, especialmente meninas adolescentes, o que 

a princípio parece obter êxito, haja vista os duzentos e cinquenta mil 

exemplares vendidos nos EUA. 

Ao exaltar o namoro à moda antiga como modelo seguro de 

relacionamento, a autora cita duas linhas de demarcação estabelecidas 

para si mesma e que surgem no livro como as seguintes sugestões. 

Primeiro, “não falarei com ele sobre casamento antes de ele assumir de 

modo romântico e amoroso o compromisso de me pedir em casamento”. 

E o segundo, “não falarei com ele sobre sexo, sobre contato físico ou sobre 

meus desejos físicos”. Tais demarcações de fato desembocam em 

princípios importantes da liderança e iniciativa masculina (primeira 

demarcação), enquanto a mulher se resigna a deixá-lo conduzir passos 

valiosos e determinantes da relação, revelando assim confiança em Deus, 

sabedoria, e o deixar-se conduzir por aquele que um dia viria a ser seu 

                                                 
38 Gisele Christine é casada, mãe de duas meninas e membro da Igreja Presbiteriana em São Bernardo – MA. 
Esposa de Pastor e formada em Teologia pelo Seminário Teológico do Nordeste. 
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esposo. 

Não como um exercício de submissão prematuro, pois não entendo que 

haja espaço para isso no namoro, mas sim com o entendimento de que ao 

homem foi conferido a liderança nata. 

Na segunda demarcação, ao proibir a si mesma o falar em sexo, desejos, 

contatos físicos, etc., a autora deixa claro que conversas com este 

conteúdo tendem a suscitar excitação, tanto no homem como na mulher. 

Corroboro do pensamento, uma vez que palavras em forma de diálogo 

podem acender emoções, pensamentos, percepções e sensações difíceis 

de controlar. Conversas assim são sementes potencialmente frutíferas 

para corações corruptos sedentos por experiências reservadas por Deus 

para o matrimônio. 

Finalizando o capítulo, um conselho precioso, necessário e, porque não 

dizer, enigmático: “comunicarei o meu desejo de manter uma vida de 

pureza”. Em princípio, supõe-se que essa comunicação seria verbal. No 

entanto, a autora defende que a postura essencialmente cristã, não 

verbalizada, por si só já comunica ao rapaz o desejo de uma vida pura. 

Vestir-se adequadamente (modéstia nas vestes); boa condução no 

momento em que estão a sós, local de encontro (público) e os sinais que 

você emite com o corpo seriam suficientes para comunicar seu desejo de 

uma vida pura. Calvino disse que uma mulher pode educar um homem 

apenas por sua maneira de se portar, e essa afirmação se abriga 

perfeitamente nas orientações acima. Não são ações individualizadas que 

transmitem uma mensagem, mas sim o conjunto delas. De nada adianta 

vestir-se adequadamente, mas ser sensual no modo de sentar ou falar. A 

jovem cristã deve ter unicidade naquilo que comunica e faz para a glória 

de Deus. 

A autora parece defender que se toda a sua postura não for suficiente para 

fazer o rapaz entender que você deseja ter uma vida de pureza, então deve 

fazê-lo verbalmente. Cá entre nós, entendo que essa comunicação verbal 

deve ser feita antes mesmo do namoro iniciar-se e, caso não tenha sido 

feita, fazê-lo logo no início. Nada melhor do que palavras ditas e bem ditas 

somadas à uma postura íntegra. Deve-se esperar dois resultados postos 

pela autora: prestação de contas um ao outro e o estabelecimento dos 
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parâmetros para a relação. 

O capítulo contribui significativamente para ajustar a comunicação entre 

o casal embora tenhamos sentido falta de mais argumentação bíblica, o 

que não embaça, porém, sua comunicação com a leitora. 
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A pureza aceita orientação 
sábia 
 

 

[Análise do capítulo 12] 

Por Gisele Christine  

 

Podemos iniciar usando um clichê, porém verdadeiro? O capítulo é lindo! 

Retrata e reforça a relação entre pais e filhos como indispensável na 

formação da pessoa e na condução do namoro, consequentemente, 

fazendo e refazendo caminhos que possam ter se perdido em determinado 

momento. 

Após narrar um momento marcante com sua mãe, Dannah compartilha a 

forma rígida com que ela e o esposo conduzem a relação com as filhas 

quando o assunto são os rapazes. Segundo ela, receber e/ou aceitar o 

envolvimento dos pais nessa área é fundamental para quem deseja uma 

vida pura. É algo do tipo “prestação de contas obrigatória”. Além de 

bíblica, essa rigidez tende a funcionar, pois fundamenta-se nos princípios 

da submissão, obediência, amor, encorajamento e prestação de contas. 

Algumas advertências são dadas: a individuação precoce pode privar você 

da experiência e sabedoria dos pais, e garotas com baixo nível de 

participação paterna em suas vidas tendem a suprir essa carência no 

precoce envolvimento com garotos, resultando em gravidez na 

adolescência, divórcio e tornando-as sexualmente inseguras. 

Não é regra, mas é um dado estatístico triste e estarrecedor que não se 

limita aos problemas citados acima, mas facilmente aqui acrescentamos 

doenças sexualmente transmissíveis, abortos, ansiedades e depressão. 

A ausência paterna na vida de uma jovem deixa vazio um espaço que só a 

figura masculina pode ocupar. É o pai que desenvolve na filha uma 
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feminilidade segura, firme, doce e esclarecida sobre o seu papel na família 

e na sociedade. 

Uma última advertência para a relação paternal é que o desenvolvimento 

da menina para a adolescência pode gerar desconforto em ambos, a ponto 

de retraírem-se em seus mundos, justamente nesse momento tão crucial. 

Aqui ela sugere duas ações preciosas: a escrita de cartas e a descoberta da 

linguagem de amor expressada pelo pai. A primeira pode vir a esclarecer 

questões do nosso próprio coração, como por exemplo o egoísmo. A 

segunda, a encontrar conforto e satisfação na maneira do pai expressar 

esse amor. 

Para finalizar, a figura da mãe é adicionada novamente, dessa vez como 

confidente. “Quando você entra no processo de descobertas e decisões e 

na busca para respostas para suas próprias questões sobre sexualidade e 

pureza, traz à tona as descobertas, decisões e buscas que sua mãe fez 

quando tinha sua idade.” Esse é ponto. Ter a mãe como confidente, amiga 

e porque não dizer a mulher Tito 2.3-5, conduz a adolescente a uma 

perspectiva madura da vida envolvendo responsabilidade, pureza, a glória 

de Deus, e se necessário for fazer o caminho de volta. Toda beleza e 

singularidade do capítulo culmina no resultado da pureza e espera: o 

pedido de casamento de Bob à Dannah. 
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A verdade sobre o sexo: é 
incrível 

 

[Análise do capítulo 13] 

Por Asenate Amorim39 

 

A autora, neste capítulo, inicia descrevendo a sua primeira experiência 

íntima nas núpcias. A partir da sua narrativa, pode-se ver uma abordagem 

do sexo sob uma ótica espiritual e santa, onde o seu esposo ora ao Senhor 

suplicando a bênção sobre o seu leito conjugal. 

A partir daí, Dannah traça o atual panorama existente quando se trata do 

assunto sexo, trazendo uma análise sob o prisma da igreja e do mundo. Ela 

constata a existência de uma igreja omissa, que por ignorância ou por 

medo se abstém de expor o assunto. Do outro lado, o crescente 

bombardeio do mundo a partir de uma ótica distorcida, banal e vulgar, 

imprimindo sobre o sexo uma marca totalmente corrompida. 

No decorrer da abordagem, Dannah compartilha um texto do autor Ed 

Youg para retratar o quão distante estão a Igreja e o mundo no que diz 

respeito à verdade sobre o sexo. Na história, conta-se que, se um 

alienígena chegasse aos Estados Unidos, concluiria que a partir dos doze 

anos, todas as crianças teriam vida sexual ativa; que o último lugar para 

se encontrar satisfação sexual é no casamento; que fidelidade não existe; 

e que toda espécie de relação sexual é direito do cidadão, inexistindo para 

isso, quaisquer regras. Por outro lado, ao chegar à uma igreja, o alienígena 

concluiria que o sexo havia sido abolido. 

Feito este diagnóstico, a autora se dispõe a trazer luz ao verdadeiro 

propósito do sexo, e, para isso, convoca o leitor a orar para que haja 

revelação acerca da verdade que está sendo escrita. Ela, então, apresenta 

                                                 
39 Asenate Amorim é casada, mãe, militar, e faz parte da Comunidade Ceifar em Salvador, BA. 
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a existência de quatro alianças de sangue: sacrifício de animais, 

circuncisão, expiação de Jesus e a sexualidade. 

Ao analisar as quatro alianças de sangue propostas por Dannah, ela fala da 

inexigibilidade do cumprimento da aliança dos sacrifícios de animais e da 

circuncisão, visto que o sangue da expiação de Cristo “substitui a 

necessidade do sacrifício de animais e a necessidade de praticar a 

circuncisão masculina”40. Porém, quanto à sexualidade, ela denomina: 

“sacrifício de uma aliança de sangue que Deus ainda pede que 

pratiquemos hoje em dia”. 

Para respaldar a sua afirmação, a autora faz o relato do ritual dos lençóis 

brancos presenteados aos noivos para que o sangue do rompimento do 

hímen seja derramado sobre o marido, e consequentemente marcado nos 

lençóis como prova da virgindade feminina. Dannah fala, ainda, de uma 

outra tradição judaica que antecede ao casamento: ao se interessar pela 

moça, o pretendente e seu pai iam ao encontro do pai da moça e ofereciam 

algo como pagamento pela noiva. Feito o acordo, o noivo deveria preparar 

uma casa para ela, e, enquanto a construção acontecia, a noiva deveria 

esperar; porém, pronta para o casamento, que aconteceria a qualquer 

momento, portanto o vestido deveria estar pronto, e todos os rituais que 

fariam parte daquele momento deveriam estar preparados. Da mesma 

forma, a lamparina deveria permanecer sempre acesa, já que, a qualquer 

hora que o noivo concluísse a construção, ele viria buscar a sua noiva. Essa 

descrição é retratada em Mateus 25.1-13 e ainda se assemelha ao relato 

de Cristo no Evangelho de João 14.2, que estaria indo preparar lugar. Ela 

conclui o capítulo com a citação do médico Ed. Wheart, revelando a 

mensagem de Efésios 5.31-32. 

O relacionamento sexual é tão enfatizado nas Escrituras que começamos a 

entender que visava não apenas ser uma experiência maravilhosa e contínua para 

o marido e a esposa, mas também nos mostrar algo ainda mais maravilhoso a 

respeito de Deus e de seu relacionamento conosco. Efésios 5.31,32 explica: “Por 

isso o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher, e os doarão para ambos 

é o modo de Deus nos mostrar uma grande verdade espiritual. Retrata a maior 

história de amor de todos os tempos: como Jesus Cristo se entregou por nós, está 

intimamente envolvido conosco e ama [..] aqueles que creem nele. 

 

                                                 
40 Pg. 147 
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Dannah chama a atenção sobre o conceito de casamento como metáfora 

da união entre Cristo e a Igreja e mais uma vez enfatiza a importância de 

manter-se virgem não apenas de corpo, mas de mente e viver esperando 

até a noite de núpcias para unir-se como o seu marido. 

PONTOS DESTACADOS 

1. A omissão da Igreja e escolas cristãs na abordagem do assunto: sexo. 

“Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória 

de Deus.” 1 Coríntios 10.31 

 

“Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos 

corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E 

não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa 

mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de 

Deus.” Romanos 12.1-2. 

 

Esses textos de Paulo aos Coríntios e aos Romanos nos convocam a uma 

vida integralmente vivida para a glória de Deus. Somos aqui desafiados, 

como cristãos, a adotarmos um estilo de vida que glorifique a Deus em 

tudo, como fez o Filho. Também somos instigados a reagirmos ao sistema 

do mundo e não nos amoldarmos a ele; pelo contrário, pela renovação da 

nossa mente, transformarmos esse sistema de coisas que se opõe à 

liderança de Cristo. Entretanto, infelizmente, a omissão da Igreja tem 

favorecido o avanço de compreensões distorcidas e a construção de uma 

mentalidade corrompida e meramente carnal sobre o sexo, ignorando o 

seu propósito celestial. 

Pensando acerca do comportamento da Igreja a respeito do assunto, sobre 

o qual a autora diz: “de um ponto de vista histórico, a igreja 

vergonhosamente ou tem ignorado a dádiva divina da sexualidade 

humana ou a tem sufocado debaixo de uma avalanche de proibições”, 

acredito que o primeiro abarca o segundo. Ignorar o propósito do sexo à 

luz da Palavra pode levar a Igreja a olhar para o ato sexual do ponto de 

vista carnal (físico) e, portanto, não enxergar o sexo como algo sagrado. 

Deve-se considerar se esta forma de encarar o assunto, seja se omitindo 

ou sufocando, não teria a sutil influência do pensamento gnóstico, 
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dicotômico e dividido que enxerga maldição em tudo que está ligado à 

matéria, ao corpo, esquecendo o que está escrito em 1 Timóteo 4.4, “Pois 

tudo o que Deus criou é bom, e, nada deve ser rejeitado se puder ser 

recebido com ações de graças”. 

Enquanto nós, Igreja de Cristo, não formos o sal da terra e a luz do mundo, 

a mentalidade deformada acerca do assunto ganha força, molda 

comportamentos e, muitas vezes, invade a Igreja, que sem saber lidar com 

o tema e seus desdobramentos, e acaba por esconder o assunto sob o 

tapete. 

Uma mentalidade que entende que tudo o que faço é para a glória de Deus 

me impulsiona a uma vida integral diante dele, em que Cristo é o centro, a 

referência, o sentido de todo a nossa existência. 

2. Sexualidade: sacrifício de uma aliança de sangue que Deus ainda pede 

que pratiquemos. 

Há uma fonte cheia de sangue 

Fluindo das veias de Emanuel 

E os pecados imersos nela 

Perdem todas as manchas de culpa 

(William Cowper) 

 

A palavra sangue nos conduz a pensar em morte, e quando relacionada 

aos textos bíblicos, essa morte é sacrificial. Para compreendermos o 

sangue dentro da perspectiva bíblica, se faz necessário voltar ao princípio, 

onde o sangue sacrificial, ainda que de forma subentendida, pode ser visto. 

Ao lermos Gênesis 3.21, vemos o próprio Deus fazendo vestimentas de 

pele de animal para cobrir a nudez do homem e da mulher, após a queda.  

No comentário da Bíblia de Estudo Anotada e Expandida, de Charles C. 

Ryrie, encontramos o seguinte registro: “A vestimenta de peles foi a 

provisão divina para restaurar a comunhão entre Adão e Eva e seu 

Criador, e implica o sacrifício de um animal para suprir a pele necessária”. 

Quando lemos Levítico 17.11, fica clara a função do sangue: “Porque a vida 

da carne está no sangue. Eu vo-lo tenho dado sobre o altar, para fazer 

expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em 
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virtude da vida”. 

No Novo Testamento, quando se fala em sangue, também o sentido que 

aparece é o de sacrifício que purifica, que limpa ou lava:  

“Se, no entanto, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos plena comunhão uns 

com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado”. 1 João 

1.7. 

 

“E eu lhe respondi: Ó meu Senhor, tu o sabes. Então ele afirmou: Estes são os que 

vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue 

do Cordeiro”. Apocalipse 7.14. 

 

E qual a relação existente entre o sangue e a purificação ou expiação? Em 

seu livro O Sangue e a Ceia, Paul Brand e Philip Yancey trazem o seguinte 

entendimento: 

“No caso do símbolo do sangue e da sua aplicação específica na purificação, a 

medicina moderna mostrou que o significado deriva exatamente na função da 

própria substância (...) O Sangue sustenta a vida removendo resíduos químicos que 

poderiam prejudicá-lo (...) Porém, no sangue temos a analogia perfeita para 

revelar o processo de pecado e perdão com clareza surpreendente. O perdão 

purifica os produtos nocivos, os pecados que impedem a saúde perfeita, assim 

como o sangue purifica os catabólitos prejudiciais.”41 

 

Compreendendo a relação existente entre o sangue e a purificação e, 

portanto, a função do sangue, qual seja, expiação, redenção, sacrifício e 

propiciação, retomemos a afirmação de Dannah acerca da sexualidade 

como sendo “o único sacrifício de uma aliança de sangue que Deus ainda 

pede que pratiquemos hoje em dia”. Para fundamentar a sua afirmação, 

ela se reporta ao costume judaico em que os noivos recebiam lençóis para 

que se comprovasse a virgindade da noiva. Quando lemos a descrição 

desse evento em Deuteronômio 22.13-21, não parece ser o “sacrifício” de 

sangue o enfoque do texto ao qual a autora relaciona. O que se vê no texto 

é que esse ritual dos lençóis visava, de alguma uma maneira, inocentar a 

mulher de acusações infundadas que acarretassem o repúdio e até a sua 

própria morte sob argumento de impureza sexual, já que, à época, como o 

próprio Cristo relata, por qualquer motivo se repudiava a mulher. 

                                                 
41 Pg. 2 
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Um outro ponto a ser visto é que a autora atribui ao sangue derramado 

pelo rompimento do hímen o sentido da aliança de sangue estabelecida no 

matrimônio. E acrescenta: 

Deus criou as mulheres com uma membrana protetora, o hímen, que 

em muitos casos se rompe na primeira relação sexual. Quando o hímen 

se rompe, o sangue da mulher é derramado sobre o seu marido. Sua 

união sexual é uma aliança de sangue entre você, seu marido e Deus.42 

 

Ao conhecer os argumentos da autora sobre o tópico, algumas indagações 

devem ser consideradas. Se o sangue simboliza purificação, limpeza, 

expiação, propiciação e redenção, que relação teria o sangue do 

rompimento do hímen com esses resultados? Se o sangue derramado nos 

sacrifícios descritos na Bíblia apontava para a morte sacrificial de Cristo, 

por que seria exatamente o sangue da mulher derramado sobre o marido 

que simbolizaria essa aliança de sangue? Qual a participação do homem 

nessa aliança de sangue? 

Diante do que foi lido, entendo ser frágil atribuir ao sangue do 

rompimento do hímen o sentido da aliança de sangue. A compreensão a 

que cheguei é que ainda tentamos, de alguma forma, convencer-nos da 

importância da santidade, apelando para simbologias que, ao meu ver, por 

vezes não se sustentam. O que Deus requer de nós não é um sacrifício de 

sangue, esse ele mesmo proveu através do Cordeiro que tirou o pecado do 

mundo, e o seu sangue nos tornou aptos a andarmos em santidade.  

“Porquanto, com uma única oferta, aperfeiçoou por toda a eternidade todos 

quantos estão sendo santificados. E disso, igualmente, nos dá testemunho o 

Espírito Santo, porquanto, após ter declarado: ‘Esta é a aliança que farei com eles, 

depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei as minhas leis no âmago do seu 

coração e as inscreverei profundamente em sua mente’” Hebreus 10.14-16. 

 

3. Pureza sexual 

É sobremaneira essencial a abordagem da autora a respeito da pureza 

mental e física e do propósito celestial do sexo, bem como a ênfase dada à 

união sexual com apenas um homem dentro do casamento. 

                                                 
42 Pg. 148 
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Quando se fala em casamento, não se deve esquecer que haverá o 

casamento entre Cristo e a Igreja. Assim, acredito no matrimônio como um 

ato profético que aponta para as bodas do Cordeiro e da Igreja, conforme 

descrito em Apocalipse 19.7. 

“Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua 

Igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar 

da água por meio da Palavra, e para apresentá-la a si mesmo como Igreja gloriosa 

sem mancha nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável.” 

Efésios 5.26-27. 

 

Podemos ler no Salmos 45, versículo 13, uma linda descrição do 

casamento real em que a honra da noiva é louvada: “Mais que em suas 

vestimentas recobertas de ouro, está, em seu interior, a dimensão de sua 

honra”. 

Em Apocalipse 9.7-8, vemos uma convocação para irem ao casamento e 

mais uma vez fala sobre as vestes da noiva “Alegremo-nos, exultemos e 

demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e sua 

noiva já está preparada. Para vestir-se, foi-lhe providenciado linho fino, 

puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos 

santos”. 

Diversas passagens na Bíblia nos advertem a respeito da santidade, da 

pureza, de ter uma conduta que se pareça com Cristo. Diversas vezes o 

Apóstolo Paulo trata do assunto. Quando escreve aos Coríntios, ele 

confronta enfaticamente a impureza sexual e, mais que isso, rebate os 

argumentos que os cristãos daquela cidade pareciam usar para justificar 

as suas práticas imorais. Vemos Paulo combater uma forma de pensar que 

vê o sexo da mesma maneira que vê a relação entre o estômago e a comida 

e afirma categoricamente que o corpo é para o Senhor e o Senhor para o 

corpo, não para a imoralidade. 

Na primeira carta aos Tessalonicenses (4.3-5), Paulo também adverte os 

cristãos a fugir da imoralidade sexual e deixa clara a vontade de Deus: a 

nossa santificação. Quando pensamos a respeito da aliança de sangue 

entre Cristo e a Igreja e na finalidade do corpo (para o Senhor), deveria 

ser despertada a seriedade que há em cuidar da pureza do corpo. 
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É quando compreendo que sou membro do Corpo de Cristo e que a relação 

sexual une dois em uma só carne que deveria temer ao pensar com quem 

estou me tornando um e levando Cristo a esse relacionamento. 

Finalmente, considerando o quanto foi escrito, vale lembrar que, ainda 

que tenhamos caído em impureza, há um sangue poderoso que nos 

purifica de todo o pecado, nos restaurando à condição de filhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIALOGANDO COM O LIVRO   E A NOIVA VESTIU BRANCO 

44 

 

“Você de novo, não, 
Satanás!” 

 

 

[Análise do capítulo 15] 

Por Cíntia Cristina Silvério Santos43 

 

Nesse capítulo, a autora Dannah Gresh instrui sobre a necessidade de 

vencer a barreira interna de tocar em assuntos que se referem ao quesito 

sexualidade. Confessar pecados, abusos ou situações dolorosas que se 

possa ter testemunhado é um dos mandamentos mais difíceis de vivenciar 

na prática. Observa-se que a tendência do ser humano é sempre a de 

guardar para si essas experiências, temendo o julgamento, a vergonha e a 

culpa. O próprio contato psicológico com o sentimento que ressurge no 

momento da narrativa é sempre evitado pelo nosso inconsciente. 

A autora faz referência à maldição que foi imposta no paraíso à Serpente. 

Segundo a revista Super Interessante44, as cobras nem sempre 

rastejaram. Houve um tempo (ou pode ter havido) em que tiveram patas. 

Essa possibilidade embasa a ideia de que Deus nos perdoa, mas as 

consequências das nossas atitudes não são retiradas pela mão divina.  

Adão e Eva também sofreram consequências. A vergonha está clara no 

texto bíblico que destaca a preocupação do primeiro casal com a cobertura 

da nudez45. Aqui é possível lembrar do pecado de Davi em adultério com 

Bate-Seba46, que gerou a morte do bebê gerado. Davi tentou esconder o 

                                                 
43 Cíntia Cristina Silvério Santos é casada, mãe e advogada que, embora seja mineira, mora no Estado de São 
Paulo no cargo de Procuradora do Estado. Se reúne com a Primeira Igreja Batista de Limeira, SP. 
44 https://super.abril.com.br/ciencia/no-tempo-em-que-as-cobras-tinham-pernas/ 
45 Gn 3.7 
46 2 Sm 12.13 
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ocorrido. Primeiro, convidou o esposo da mulher para uns dias de folga 

em casa, já que era soldado em plena guerra, a fim de posteriormente 

atribuir a ele a paternidade da criança. Não tendo ele aceito a oferta, o rei 

alterou seu posicionamento de batalha, causando-lhe a morte. 

Assuntos dessa natureza costumam causar extremo constrangimento, dor 

e estresse. A autora, portanto, estimula os leitores a confessar essas 

memórias do passado a seus cônjuges e a falar a respeito com pessoas de 

confiança, que partilhem da mesma fé e possam ajudar, acolher e orar. 

O ensinamento parte do pressuposto de que a cura advenha dessa 

confissão, conforme o texto de Tiago 5.16. Aqui se expressa a clara 

libertação que a autora e outras mulheres com quem ministrou em retiros 

espirituais experimentaram após enfrentarem o medo para expor seu 

pecado e receber o perdão de Deus e das pessoas envolvidas. 

Um dos benefícios que pode ser identificado no livro é a referência que a 

autora faz à necessidade de que o leitor se detenha naquele momento e 

ore ao Senhor para que o medo seja removido diante da certeza do perdão 

e da completa restauração em Cristo.   

É muito natural que se tenha dificuldade de crer no perdão de Deus, ante 

às inúmeras amarras do legalismo atual, que mascara a religião como 

sendo um conjunto de regras morais que torna a pessoa mais justa que os 

demais descrentes. O capítulo termina encaminhando as leitoras à 

reflexão e à oração, estimulando-as a ver em suas mães - ou líderes mais 

experientes e próximas - pessoas para as quais possam prestar contas, 

confessar seus pecados, medos e culpas. 

 

DIALOGANDO COM O CAPÍTULO - Sobre o autojulgamento, 

julgamento externo e as barreiras criadas para conversas francas 

sobre sexualidade 

“Não podemos escapar do julgamento de nós mesmos que nos é imposto, a todo 

instante, pelo julgamento dos outros.” 
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A frase acima é do autor Paul Tournier, no livro “Culpa e Graça”47, no qual 

apresenta em forma de texto uma série de palestras proferidas nas 

chamadas “Semanas Médicas”, em Bossey, no ano de 1957. O propósito do 

médico psiquiatra era discutir a questão da culpa e do seu papel na 

medicina.  

Com frequência, o próprio paciente tem uma viva consciência do caráter ilógico 

do seu sentimento de culpa. E é isso que pode impedi-lo de abrir-se, tanto para o 

médico quanto para o conselheiro. Ele prevê que vamos protestar contra a sua 

confissão, discuti-la racionalmente, como ele já fez mil vezes interiormente. Ele 

sente que esse debate será totalmente inadequado e não lhe trará nenhum alívio, 

mas um sofrimento a mais. Só quando ele tiver confiança de que será ouvido, 

compreendido e acreditado sem discussão é que ousará confessar o que lhe pesa, 

e só então se abrirá. 

 
O autor afirma que é na área da sexualidade que mais se teme o 

julgamento social na atualidade. Porém, deixa claro que é nessa área que 

a bíblia tem uma abordagem mais simples e em tom realista, o que deveria 

encorajar os cristãos a livrarem-se desse temor. 

O medo de ser julgado empobrece a humanidade. É a fonte de todo conformismo 

que nivela os homens e os fecha em seus comportamentos impessoais. 

 

Observa-se que esse medo de julgamento foi o que aprisionou a autora 

Dannah Gresh após o seu casamento, quando procurou, em vários 

momentos, abrir seu coração com seu cônjuge. Mas é também utilizado 

pela autora, por outro lado, como um estímulo negativo às práticas 

pecaminosas, já que a necessidade da confissão desses comportamentos 

no futuro pode trazer certo “freio” no momento em que se exerce a 

preferência pelas escolhas “mais fáceis”, como a autora nomeia no livro. 

Além disso, a autora deixa clara a necessidade de encarar essa “culpa” 

como sendo uma consequência natural do pecado. Ora, sabe-se que, pela 

perspectiva bíblica, todos são atingidos pela queda e todos carregam, em 

alguma medida, a culpa em si.  

É importante acrescentar que, por tal razão, os que chamam-se “justos” 

                                                 
47 TOURNIER, Paul. Culpa e Graça: uma análise do sentimento de culpa e o ensino do evangelho. Paul Tounier: 
tradução Rute Eismann, Antonio Augusto Martins Ribeiro. Viçosa/MG: Ultimato. São Paulo ABU editora, 2015. 
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não estão isentos de culpa, apenas costumam reprimi-la. Isso pode 

auxiliar no momento de necessidade da confissão: os mandamentos são 

irrealizáveis em sua plenitude. Ora, cabe aqui um comentário interessante 

que o autor Tournier faz no capítulo “A libertação dos tabus”. Ali ele 

menciona que o Evangelho não é uma ética. O homem não pode eliminar 

sua culpa pela perfeição de sua conduta moral. 

Então, a resposta vem de Deus e não do homem; no perdão que Deus dá 

precisamente àquele que confessa a sua culpa inevitável, em vez de justificá-la48. 

 

No que concerne à união conjugal, a transparência e a unidade plena 

abrem caminho para maior intimidade, compaixão e identificação um com 

a dor do outro. Entendo que aqui o caminho do amor e do perdão são 

abertos quando se compreende a graça, o imerecido favor de Deus que nos 

impele a não exigir merecimento do próximo. 

 

IMPLICAÇÕES BÍBLICAS DA CULPA, GRAÇA E ELIMINAÇĀO DA 

VERGONHA: Como encarar o medo com a confiança 

Em Romanos 8.28 Paulo afirma que tudo coopera para o bem daqueles 

que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. 

Ora, o texto já citado sobre Adão, Eva e a Serpente, assim como o caso 

extraconjugal entre Davi e Bate-Seba, nos levam a refletir sobre quão 

danoso é o pecado. Porém, há que se observar a trajetória humana sob a 

perspectiva da soberania divina em transformar nossos erros, nossa 

desobediência, em algo que possa ser usado por Ele na construção do 

Reino. 

Interessante destacar as seguintes afirmações bíblicas de Paulo, em 

diferentes contextos: 

1. Em Atos 10.28, o apóstolo afirma: “Deus me demonstrou que a 

nenhum homem considerasse comum ou imundo”. 

2. Em Romanos 14.20, “Todas as coisas, na verdade, são limpas”. 

                                                 
48 Página 147/148. 
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3. Em Tito 1.15, “Todas as coisas são puras para os puros”. 

A ideia aqui não é ignorar ou relativizar o pecado. A bíblia é clara sobre 

como o pecado sexual desagrada a Deus e viola o templo do Espírito Santo. 

Porém, só é possível abrir caminho para a perspectiva de pureza com o 

arrependimento e a certeza de que o sangue de Cristo é suficiente para 

lavar o pecador.  

“Tudo o que não provém e fé é pecado” (Rm 14.23). Ora, é preciso 

diferenciar o tabu (falsa culpa) do pecado (verdadeira culpa). O tabu é 

uma sugestão humana que se opõe à vocação divina da qual todo homem 

tem pelo menos uma pequena intuição. O pecado aqui se perpetua com a 

divisão da mente, com a falta de convicção. 

Nos textos citados, o tabu impedia Pedro de pregar o Evangelho a não 

judeus. No casamento, na vida de solteiro, no ministério é preciso que o 

cristão se abra para deixar de alimentar a sugestão de seu próprio coração, 

de manter tudo dentro de si, ignorando a necessidade de liberdade que o 

Evangelho tanto apregoa. 

Retomando o texto de Romanos 8.28, entende-se que apesar do pecado, 

se houver uma verdadeira disposição para reconhecer nele a dependência 

de Cristo, se houver uma clara consciência do perdão e da graça, pode-se 

transformar a situação de dor e desespero em auxílio, acolhimento e 

propagação do Reino.  

O apontamento final e conclusivo para essa breve análise do capítulo é 

como Deus transforma todas as coisas para: 

1. Alertar quem ainda pode estar prestes a cometer os mesmos 

erros. 

2. Demonstrar quão dependentes somos do Cristo. 

3. Identificarmo-nos com o pecador ainda não salvo, humanizando 

nossos evangelismos. 

4. Abrindo nossas comunidades para superação de tabus. 

O Filho nos libertou. Devemos ser verdadeiramente livres.  
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A pureza está atenta às 
chamas ardentes 

 

 

[Análise do capítulo 16] 

Por Cíntia Cristina Silvério Santos 

 

O capítulo 16 retoma a narrativa da graça que foi bem esclarecida no 

comentário ao capítulo um. Ali, a autora narra que fez uma ligação ao ex-

namorado para pedir-lhe perdão e perdoá-lo pelas atitudes excessivas do 

relacionamento que os distanciaram da pureza. Esse telefonema ocorreu 

quando já era casada há cinco anos e sentia a necessidade de ser liberada 

daquela culpa e dos pecados que havia cometido no namoro com o jovem. 

Seu marido acompanhou o processo e a estimulou a não cair na acusação 

do inimigo. 

Nesse momento, ao repensar sobre continuar com o ministério de pureza 

e com a edição do livro, o Senhor começou a mostrar-lhe que, apesar de 

toda a acusação e culpa, pessoas estavam em busca de ajuda e a 

procuravam para conselho. Então, ela entendeu que a graça a estava 

capacitando para usar todas aquelas experiências dolorosas em prol do 

Reino de Deus. 

Portanto, a autoanálise realizada a levou a um segundo passo: a confissão. 

Após a confissão, foi necessário reparar de alguma forma, ainda que 

verbalmente, os danos causados pelas escolhas erradas no 

relacionamento. 

Platão, em sua Apologia, escreveu que “Uma vida não examinada não é 

digna de ser vivida”. 

Esse capítulo visa estimular as mulheres a buscarem uma pessoa mais 
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velha e mais sábia para prestação de contas, a fim de evitar o isolamento 

que o pecado estimula. Há inúmeros textos bíblicos em que os atores 

envolvidos prestavam contas em sua caminhada (Gênesis 13.9; Gênesis 

39; 1Samuel 13; 2Samuel 2; Neemias 1,2; Daniel 1-6). 

UMA ANÁLISE SOBRE A AVALIAÇÃO DA VIDA CRISTÃ QUE VIVEMOS: 

SOBRE PRESTAR CONTAS A ALGUÉM  

Uma referência pertinente nesse tópico é Charles Swindoll, autor do livro 

Como viver acima da mediocridade49. No capítulo oito, ele indica que, para 

viver acima da mediocridade, ou seja, sair do lugar comum, da média, ou 

das escolhas fáceis (como nomeia a autora Dannah Gresh) a pessoa deve 

ter alguém a quem prestar contas. 

Abrir-se com outra pessoa exige certa força interior. Essa força pode ser 

aperfeiçoada a partir de uma disposição. Nem sempre ouvir-se-á elogios. 

Daí podem advir repreensões, exortações e confronto. Ao mesmo tempo, 

é possível observar nesse processo a identificação, o apoio e os conselhos 

capazes de acelerar as decisões em direção à alguma mudança necessária. 

No livro, Swindoll nos estimula a desenvolver quatro características com 

essa tarefa:  

1. a vulnerabilidade (capacidade de suportar mágoas, disposição 

para encarar seus erros, admiti-los até mesmo antes de uma 

confrontação);  

2. a vivacidade (disposição para aprender, rapidez para ouvir, para 

reagir à reprovação e manter-se aberto ao aconselhamento);  

3. a disponibilidade (não se ressentir das interrupções e 

interpelações);  

4. a honestidade (ser fiel à verdade, prontidão para admiti-la e 

rechaçar o falso)50. 

Charles Swindoll usa uma frase emblemática: “os heróis não se esquivam 

                                                 
49 Swindoll, Charles R. Como viver acima da mediocridade: levando a sério seu compromisso com a excelência; 
tradução Oswaldo Ramos. 3ª Edição, São Paulo. Editora Vida. 2009. 
50 Página 170,171. 
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das perguntas difíceis”. Segundo ele, para alcançar a excelência a pessoa 

deve fazer uma avaliação honesta de si mesma com certa frequência. Ele 

propõe as seguintes perguntas: 

1. Você consegue dar o nome de uma ou várias pessoas, fora de sua 

família, a quem presta contas com regularidade? Pessoas que 

possam investigar, interromper, saibam seu paradeiro, seu 

telefone, e que tenham desenvolvido um laço afetivo, etc. 

2. Você está ciente dos perigos da falta de prestação de contas? 

Maus hábitos acabam se tornando padrões de comportamento. 

3. Quando foi a última vez que você prestou contas das “Áreas 

Particulares” de sua vida a alguém de fora de sua família? – sobre 

finanças, ativismo, luxúria, etc. 

Em resumo, a simples consciência de se haverá de confessar esses pecados 

a seu futuro esposo ou a alguém com quem se fala sobre esse assunto já se 

apresenta como um fator estimulante ao freio moral mais atento. 

Dannah Gresh refere-se à sarça ardente cuja chama atraiu a atenção de 

Moisés. Por meio dela, o Senhor falou com ele, que saiu do ostracismo em 

que estava vivendo no deserto, perdido, fugindo de seus medos e pecados, 

passando a servir outras pessoas encorajado e estimulado51. 

Aconselha-se as mulheres leitoras a procurarem por alguém que possa 

“ser” essa chama em suas vidas, além de estimular cada uma a buscar, na 

medida de sua maturidade, fazer o mesmo em favor de outras. 

Alguns textos bíblicos reforçam essa necessidade: Provérbios 27.6; 

Provérbios 27.17; Provérbios 27.19; Provérbios 15.31-33; 1Co 16.13-16; 

Hebreus 13.17; Gálatas 6.1,2; Romanos 12.9-16; Romanos 15.1,2,14, etc. 

 

COMO ESTIMULAR O APARECIMENTO DE “CHAMAS ARDENTES” NOS 

DIAS ATUAIS EM CONTEXTOS RELIGIOSOS (E ATÉ SECULARES)  

                                                 
51 Êxodo, capítulo 3. 



DIALOGANDO COM O LIVRO   E A NOIVA VESTIU BRANCO 

52 

 

A sociedade secularizada e pós-moderna é extremamente individualista. 

Não há mais a necessidade de se reunir para atividades como a 

alimentação, assistir a um programa de TV, frequentar algum curso, etc. A 

vida online nos retirou parte da necessidade de compartilhamento das 

experiências, que hoje são vividas individualmente, cada um a seu tempo 

e modo, afastando as pessoas cada vez mais. 

Não é mais necessário pedir informação. Não é mais necessário frequentar 

uma biblioteca. Você não precisa mais falar com o gerente do banco, com 

o vendedor de tíquete de estacionamento, com o atendente da bilheteria 

do cinema. 

Mais difícil é manter um contato profundo a ponto de se criar o ambiente 

para conversas de natureza franca, direta e bíblica. A liquidez dos 

relacionamentos chegou à igreja e o requisito da autossatisfação é 

essencial para que alguém se mantenha numa comunidade de fé. Não é 

mais a tradição, as gerações daquela família que ali congregaram e 

ajudaram a fundar e manter a comunidade. Não é mais a coerência da 

pregação e serviço de culto com o Evangelho de Cristo. Tudo depende de 

ser o sujeito agradado. 

Aqui é interessante a referência ao texto do Reverendo Guilherme de 

Carvalho, um dos fundadores do L’abri Brasil, no texto Homo Sentimentalis 

e o novo homem em Cristo52. 

Algumas das virtudes morais que integravam o homem medieval, como a 

capacidade de suportar a repreensão e a coragem para ouvir e reconhecer 

uma autoridade, deixaram de ser ensinadas às gerações modernas, dando 

lugar à necessidade de satisfação a qualquer custo. 

Dificilmente uma amizade pode surgir num contexto assim. A amizade 

pressupõe honestidade, sacrifício, confiança, liberdade para expressão de 

afeto e desafeto, aprovação e reprovação. Esse ambiente pode e deve ser 

estimulado em nossas comunidades de fé. 

Pertinente citar o exemplo do Movimento Mosaico, iniciativa criada para 

                                                 
52 https://www.ultimato.com.br/revista/artigos/370/o-homo-sentimentalis-e-o-novo-homem-em-cristo 
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difundir um modo de operar relacional, que depende do contato real entre 

os membros das igrejas ao redor do Brasil e do mundo. A necessidade de 

trazer para perto as pessoas que andam perdidas no meio da multidão, 

como um número, moveu amigos a criarem esse movimento de unidade, 

interdenominacional e sem estrutura hierárquica. 

Ora, com momentos presenciais de conversa franca, poucos interlocutores 

e sem pauta fechada ou tempo definido, é possível extrair das pessoas suas 

reais motivações para a vida cristã. 

Encontrar uma “chama ardente” ou ser uma, depende da disposição de 

andar perto de pessoas com as quais se deve compartilhar momentos, 

sentimentos e dúvidas. Conhecimentos e críticas. É preciso que haja um 

ambiente íntimo. Não é possível ser relacional em um grupo muito 

numeroso ou excessivamente virtual. 

Logicamente, essa experiência trará uma dose de estranhamentos e 

divergências, que não podem ser encaradas como decepcionantes, caso 

estejam em um ambiente honesto, sem cinismo ou sarcasmo. A relação é 

desafiadora, mas só ela pode provocar esse movimento da igreja em 

direção à cura que provém da confissão, da prestação de contas e do 

confronto amigo. 

 

A RESISTÊNCIA EM SE OFERECER COMO UMA “CHAMA ARDENTE” A 

OUTRAS PESSOAS 

Trabalhosa é a tarefa de priorizar demandas alheias em detrimento das 

próprias. Ser uma “chama ardente”, longe de significar uma tutela da 

espiritualidade alheia, deve sim carregar consigo uma dose extra de amor 

e entrega. 

A disposição de dizer a verdade em amor nem sempre é tão nítida em 

nosso coração. Por vezes, dizemos a verdade, porém, sem amor. Por vezes, 

é mais fácil apenas não dizer a verdade e expressar um carinho, deixando 

passar o conteúdo didático daquele sofrimento que estamos acalentando. 

Os dois juntos, a verdade e o amor, podem fazer muito pelo outro. Mas 

exige muito da “chama ardente”. 
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É muito fácil ser mal interpretado nos dias de hoje. Mais fácil ainda ser 

difamado por ensinamentos mal compreendidos. Todos os celulares 

filmam e gravam. Não se nega, portanto, a dificuldade de se reconhecer 

como alguém que pode servir enquanto referência em um pequeno grupo. 

Para que tudo seja feito para glória de Deus é preciso fé. O que não provém 

de fé é pecado. A conclusão mais direta para a análise do presente capítulo 

é a de que “crer na igreja”, uma das confissões do credo apostólico, é muito 

mais do que participar da reunião dominical. Crer na igreja é sofrer suas 

dores, cooperar com seu crescimento e amadurecimento, perdoar suas 

falhas e encontrar um lugar de abrigo para glória de Deus em unidade.   
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Os pagamentos pelas 
pérolas continuam 
 

 

[Análise do capítulo 17] 

Por Diana Nascimento53 

 

Toda menina/mulher sonha com o dia do seu casamento, longos dias de 

planejamento e sonhos. Todos os detalhes amorosamente pensados e 

acalentados. Vestido, cabelo, salão, convidados, docinhos, expectativas e 

anseios à flor da pele. Então chega o dia do seu casamento, e tudo funciona 

perfeitamente como planejado. Vem a lua de mel, e tudo se torna 

maravilhoso! 

Vemos a maioria dos contos de fadas e das novelas terminarem em 

casamento e o tão famoso “foram felizes para sempre”. O que vem depois? 

Criamos expectativas românticas para o dia a dia, e quando nos 

deparamos com os problemas, vemos que não fomos preparadas para 

lidar com a rotina no casamento e o que ele requer de nós. 

 

DIALOGANDO COM O TEXTO – O DIA A DIA DO CASAMENTO E SEU 
PROPÓSITO MAIOR 

No capítulo 17, Dannah inicia contando das suas lembranças lindas e 

românticas, mas também das dificuldades de seu casamento, mostrando 

que não são perfeitos e que lutam constantemente pela busca da pureza 

através do seu relacionamento com Jesus. 

                                                 
53 Diana Nascimento é solteira, administradora, carioca e congrega na Primeira Igreja Batista de Campo Grande, 
RJ. Sua melhor definição é a de que é uma mulher que carece da misericórdia de Deus todos os dias. 
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Nenhum casamento está livre da dor. Bob e eu magoamos um ao outro em várias 

ocasiões. Lutamos para continuar a busca pela pureza em nossa vida e houve 

momentos em que fracassamos. A certa altura nosso único vínculo era Jesus.54 

 

Num momento de dificuldade, em sua oração ela parafraseia o versículo 

de Eclesiastes 4.12 sobre o cordão de três dobras dizendo: 

Meu cordão foi rompido. O cordão de Bob foi rompido. Senhor, em nosso cordão 

de três dobras somente tu permaneces intacto.55 

 

Ela relata algumas brigas que teve com seu marido e como através de 

oração e conversas conseguiram se reconciliar dizendo que “Jesus é o 

centro da nossa vida amorosa”, assim como já era na etapa do namoro.  

Nosso amor um pelo outro é apenas uma ilustração de nosso amor fiel por nosso 

criador, a Pérola de Grande Valor.56 

 

No capítulo 11, Dannah conta de uma carta em que Bob havia meditado 

nos versículos de Mateus 13.45-46, em que ele viu a necessidade de 

priorizar seu relacionamento com Cristo acima de todos os outros. Este 

entendimento tem pautado seu casamento até os dias de hoje.  

“O Reino dos céus é semelhante a um negociante que procura por boas pérolas. 

Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vende tudo que possuía, e a 

comprou” (Mateus 13.44). 

 

Da mesma forma que Cristo vendeu tudo, deu sua vida através da sua 

morte na cruz, pela pérola de grande valor, que é a igreja, nós também 

quando nos deparamos com a pérola de grande valor, o Evangelho, 

devemos entregar a nossa vida, para alcançar o reino dos céus. 

“Porque fostes comprados por bom preço; glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, e 

no vosso espírito, os quais pertencem a Deus”. (1 Coríntios 6:20) 

 

Cristo procura por homens e mulheres que estejam dispostos a amá-lo 

acima de todas as coisas. Ele deseja ser o centro de seu relacionamento. 

                                                 
54 Pg. 181 
55 Pg. 181 
56 Pg. 183 
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Seu sacrifício na cruz nos trouxe a redenção de nossos pecados.  

“Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim; e quem ama o 

filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua 

cruz, e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida perdê-la-

á; e quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim 

me recebe; e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou”. (Mateus 10:37-

40) 

 

Nestes versículos, conseguimos entender que não podemos amar 

qualquer pessoa mais do que a Deus. O relacionamento de marido-mulher 

pode virar um ídolo em nosso coração, o que iria nos afastar de Deus e de 

seu propósito de salvação. Amar a Deus implica em abnegar de nossas 

vontades, prioridades, de ter sempre a razão e querer as coisas do nosso 

jeito e ao nosso tempo. Amar a Deus é depositar nele toda a nossa 

esperança e toda a nossa vida, crendo que ele dará tudo o que é necessário 

para termos uma vida que agrade a ele e um casamento onde Deus é o 

primeiro absoluto. 

O principal objetivo do casamento deve ser glorificar a Deus, como é 

apresentado por Dave Harvey em Quando pecadores dizem “SIM”. 

“O casamento não diz respeito, primeiramente, a mim e ao meu cônjuge. É obvio 

que o homem e a mulher são essenciais, mas também são secundários. Deus é a 

pessoa mais importante em um casamento. Esta união visa o nosso bem, mas, em 

primeiro lugar, visa à glória de Deus.”57 

 

 

DIALOGANDO COM O TEXTO – OS SETE SEGREDOS APLICADOS AO 
CASAMENTO 

A autora vai relembrar os sete segredos que ela aprendeu durante o 

namoro (descritos ao longo do livro) e como ela os aplica ao casamento:  

1. A Pureza é um processo – ela relembra que comete erros e que 

tem que entrar na linha outra vez.  

A Santificação é um processo, e no casamento, o Senhor molda o caráter 

do casal para fazê-lo mais parecido com ele. São dois pecadores que estão 

aprendendo juntos e que precisam estar dispostos a colocar suas 

                                                 
57 Pg. 23 
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divergências de lado e estarem prontos a pedir perdão quando errar com 

o seu cônjuge, e principalmente com Deus. 

“Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há 

verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos 

perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não 

pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós”. (1 João 1.8-10) 

 

2. A Pureza sonha com o futuro – Ela mantém vivo o romantismo 

do casal, assim como sonhava com o seu casamento quando era 

uma menina, e ainda tem outros sonhos para eles no futuro. 

É natural termos sonhos e planos acerca do casamento, e nos pegamos 

várias vezes fantasiando com o dia da cerimônia, filhos, casa, viagens de 

lua de mel e outras coisas assim. Mas devemos saber que 

independentemente do Senhor nos conceder estes sonhos, devemos ser 

plenamente satisfeitas e contentes em Deus. 

A Bíblia tem vários textos que nos lembram que o Senhor está no controle 

de nossas vidas e nos concede conforme a sua boa, perfeita e agradável 

vontade. Ele derrama a sua maravilhosa graça diariamente em nós. 

“Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega 

o teu caminho ao Senhor; confia nele, e ele o fará”. (Salmos 37.4-5) 

 

“Sei estar abatido, e sei também ter abundância; em toda a maneira, e em todas 

as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome; tanto a ter 

abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me 

fortalece”. (Filipenses 4.12-13) 

 
3. A Pureza é guiada por seu valor – A autora fala da importância 

de se vestir de modo apropriado também para o seu marido. 

Sendo franca, a maioria das mulheres ama falar sobre cabelo, maquiagem 

e roupas. Um dos nossos esportes favoritos. Mas o que precisamos ter 

cuidado é não passar uma mensagem errada com o modo de nos portar e 

nos vestir, seja casada ou solteira.  

Como mulheres cristãs, precisamos lembrar que nossas atitudes também 

glorificam a Deus, isso inclui o nosso guarda-roupa. Devemos ser 

conhecidas por mulheres que se preocupam com a sua aparência, sua 
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saúde, seu bem-estar, mas em primeiro lugar, damos exemplo e 

representamos a igreja de Cristo, e ela não se veste de qualquer forma e 

não prioriza ser reconhecida por sua beleza e sim por seu caráter.  

“A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados 

e jóias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não 

perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande 

valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas 

mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus”. (1 Pedro 3:3-

5) 

 
 

4. A Pureza fala com ousadia – Ela e seu marido se ajudam 

mutuamente a terem uma vida cristã correta. 

Precisamos nos lembrar do papel da mulher de ser “ajudadora idônea” 

que foi instituído por Deus a nós na criação: 

“Não é bom que o homem esteja só; far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea”. 

(Gênesis 2.18) 

 

Falar com ousadia não significa falar de modo “imperativo” ou ainda 

ríspido. O falar até atrelado a orientar o seu companheiro a luz da Palavra, 

mostrando onde está errando e como deve ser arrepender por seu pecado.  

“A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira”. (Provérbios 

15:1) 

 

“Toda mulher sábia edifica a sua casa; mas a tola a derruba com as próprias 

mãos”. (Provérbios 14:1) 

 

E em alguns casos, ainda edificamos “sem palavras” e sim através de uma 

atitude que honra e obedece a Deus, como está escrito em 1 Pedro 3.1-2: 

“Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se alguns 

deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de 

sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês”. 

 
5. (e 6) A Pureza está atenta as chamas ardentes e a Pureza 

aceita a orientação sábia 
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Ela relata, nestes dois capítulos, a importância de termos pessoas, 

principalmente mulheres, que possamos nos aconselhar e caminhar 

juntas, como está descrito em Tito 2.3-5: 

“Semelhantemente, ensina as mulheres maduras a serem reverentes quanto a seu 

estilo de vida, não caluniadoras, não viciadas em muito vinho, mas capazes de 

ensinar o que é bom. Dessa forma, estarão aptas para orientar as mulheres mais 

jovens a amarem seus maridos e filhos, a serem equilibradas, puras, dedicadas a 

seus lares, a cultivarem um bom coração, submissas a seus maridos, a fim de que 

a Palavra de Deus não seja difamada.” 

 

Também lembra da importância do conselho dos pais na orientação da fé 

que irão influenciar toda a sua vida e seu casamento.  

“Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não menosprezes o ensino de tua mãe, 

pois eles formarão uma coroa de bênçãos para a tua cabeça e colar de honra”. 

(Provérbios 1.8-9) 

 
7. A Pureza ama seu Criador a qualquer preço – Dannah 

relembra que sua aliança com o seu marido representa seu 

compromisso de fidelidade ao Senhor. 

No casamento, homens e mulheres glorificam a Deus através de suas 

funções distintas, tendo Cristo como exemplo maior. O apóstolo Paulo os 

leva a serem imitadores de Deus, como está escrito em Efésios 5.22-33: 

“Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor; Porque o marido 

é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele 

próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a 

Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, 

maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si 

mesmo se entregou por ela. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da 

água, pela palavra, Para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem 

ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos 

amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua 

mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne; 

antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor à igreja; porque somos 

membros do seu corpo, da sua carne, e dos seus ossos. Por isso deixará o homem 

seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher; e serão dois numa carne. Grande é este 

mistério; digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada 

um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher 

reverencie o marido.” 
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DIALOGANDO COM O TEXTO – PROMESSAS DO CASAMENTO 

Um dos momentos mais emocionantes do casamento são os votos 

matrimoniais, que são feitos das mais diversas formas, da tradicional “na 

alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, até que a morte nos separe” 

aos mais despojados que contam a história do casal. 

O fato é que o casamento se trata de compromisso, firmado perante os 

homens e principalmente perante Deus. Infelizmente, hoje em dia, muitas 

pessoas têm desfeito seus casamentos dizendo que o “amor acabou”, ou 

por “incompatibilidade de interesses”. Que triste realidade! 

No trecho abaixo do livro Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis,  nos 

oferece uma bela definição sobre o amor: 

“Amar...trata-se de uma profunda unidade, mantida pela vontade e fortalecida 

deliberadamente pelo hábito; reforçada pela graça (no caso dos matrimônios 

cristãos) que ambos os parceiros pedem a Deus e dele recebem. É perfeitamente 

possível que eles sintam esse amor um pelo outro mesmo naqueles momentos em 

que algo no outro lhes desagrada; da mesma forma que você ama a si mesmo 

quando algo em você lhe desagrada. Conseguem manter esse amor aceso mesmo 

quando, caso se descuidem, facilmente “se apaixonariam” por outra pessoa. “Estar 

apaixonado” foi o primeiro passo para prometerem fidelidade um ao outro, e o 

amor, que é mais sereno, permite-lhes cumprir a promessa. É esse amor o 

combustível que faz o motor do casamento funcionar: estar apaixonado foi a 

ignição que deu a partida.”58  

 
• O compromisso de amar um ao outro perante Deus 

Dannah relata sobre o período em que estava finalizando a escrita deste 

livro e nos conta das dificuldades, compromissos e prazos apertados que 

tinha a cumprir e como isso estava afetando seu relacionamento com o seu 

marido.  

Ela conta que haviam brigado por telefone e que em oração sincera a Deus, 

havia se queixado que o marido estava sendo “egoísta”, porém durante o 

devocional ela foi convencida pelo Espírito Santo de que ela é quem estava 

pecando ao ser egoísta.  

                                                 
58 Pg. 151 
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Tentou ainda se reconciliar por telefone e quando aparentemente não 

havia solução, ela sugere de desligar o telefone, pois estava chateada e 

disse que “quando não há união entre nós, não consigo.” Seu marido 

sabiamente respondeu “Dannah, não quero brigar. Há união entre nós sim.” 

“Nós dois amamos o Senhor e temos o firme compromisso de amar um 

ao outro.” E assim, logo fizeram as pazes.  

Concluímos, neste capítulo, que o amor ao Senhor é o firme fundamento 

de seu casamento. O casal só consegue cumprir as promessas dos votos de 

matrimônio através de Cristo. O Espírito Santo os capacita a caminharem 

juntos todos os dias, em amor, para que Deus seja glorificado através de 

sua união. A sociedade atual prega por fazer o que lhe faz “feliz” e que você 

precisa se colocar em primeiro lugar. Já a Bíblia nos ensina que devemos 

colocar Deus acima de todo o nome, para que ele nos capacite a amar. 

Vemos em vários textos o casamento de homem e mulher representar a 

união de Cristo com a Igreja. É possível sim, ter um casamento feliz, 

quando Deus está no centro da vida amorosa do casal, mas só seremos 

plenamente felizes, quando Cristo vier buscar sua noiva adornada (sua 

igreja) para morarmos juntos na eternidade. Somente então poderemos 

dizer que SEREMOS FELIZES PARA SEMPRE. 

“Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do 

Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho 

finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos 

santos. Então, me falou o anjo: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são 

chamados à ceia das bodas do Cordeiro”. (Apocalipse 19.7-9) 
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Isso não é uma conclusão 

 
 

 

 

 

 

Muito obrigada por seu compromisso e leitura de nossas análises. Nosso 

desejo é que você possa prosseguir as propostas de exame e 

questionamentos feitas neste e-book. Temos certeza que muito mais 

poderia ser escrito e aprofundado em cada um dos temas abordados, e que 

oportunidades virão para tanto. Porém, deixamos com os leitores e 

interessados o convite para que investiguem e estejam "prontos para dar 

razão de sua esperança".  

O convite feito por nós desde o início é aqui reforçado. Sugestões, 

questionamentos, apontamentos e críticas são bem-vindos e de grande 

interesse para aprofundarmos a conversa.  

Escreva para parceirasbenditas@gmail.com 
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