
 Perguntas sobre namoro e sexo  

Hoje namoro sem sexo não é namoro. Como o jovem/adolescente crente pode enfrentar

essa pressão da sociedade? Existem muitas maneiras. 1. 1. Primeiro o jovem precisa ter uma

profunda experiência com Deus. O amor a Deus tem que ser maior do que o amor à garota. 2.

2. Nutrir-se da Palavra de Deus e freqüentar a igreja. 3. 3. Orar e receber o poder do Espírito

Santo diariamente. 4. 4. Cultivar a moral e a ética. 5. 5. Praticar exercícios físicos. 6. 6.

Ocupar a mente e o corpo, a ociosidade sempre o leva a procurar lugares e pessoas que não o

ajudarão e a pratica do erro. 7. 7. Não ficar sozinho com a menina por muito tempo. 8. 8.

Saber que Deus dá o escape nos sonhos, o que a Bíblia chama de acidente ou poluição noturna.

Por que se fala pouco sobre sexualidade entre solteiros na igreja e continuamos a ver

adolescentes grávidas nas igrejas? Quem fica grávida quase sempre e uma boa ou “boba”

menina. As “espertinhas” usam pílulas ou levam uma camisinha na bolsa. Sexo na igreja ainda é

um tabu. Alguns não falam por preconceito, medo ou ignorância. Eles realmente não sabem

como abordar o assunto de forma limpa, saudável e didática. Para eles sexo e sujo e

pecaminoso. A santidade do sexo é renegada e espúria. Sexo e visto como algo criado pelo

próprio diabo, o que não é verdade.

Como os pais devem orientar seus filhos na vida sexual? De forma clara, sem preconceitos,

com total liberdade; não tornando impuro o que Deus santificou.  

Sexo antes do casamento é pecado? Por quê? O ato sexual é a consumação da união. O

casamento não se consuma na igreja ou no cartório. De fato, a união se realiza na consumação

do ato sexual. Ora, se alguém se une a outro alguém sexualmente, na verdade está casado com

essa pessoa. Se existe amor a ponto de praticar sexo, por que não casar? Se não existe amor para

casar, por que praticar sexo? Quem ama quer praticar sexo com a mesma pessoa por toda a vida

e não apenas uma vez ou outra. Sexo sem amor dura 30 minutos. Sexo de quem ama dura 30, 40

anos. 

Pesquisas apontam (do Unicef é uma) que metade dos adolescentes meninos já tiveram a

primeira relação sexual – isso antes dos 15 anos. O que tem levado os jovens a iniciarem a

vida sexual tão cedo? A mídia ensina que nada há de errado em sexo livre. Não se ensina

abstinência sexual, ensina-se a prática do sexo apelidado de seguro. Seguro para quem? Previne-

se o HIV, mas não se previne a deterioração das emoções, a perda do sagrado que existe dentro

de todo ser humano, que é maculado por um prazer momentâneo. Usar e abusar do outro não é

errado, afirmam muitos, desde que se use camisinha, desde que a garota não engravide. Os

jovens não recebem o vírus do HIV, nem a semente da fecundação, mas carregam dentro de si

um germe muito pior, o da culpa, da falta de vergonha, do egoísmo e do pecado. E o pecado

gera a morte, não a morte física, mas espiritual. Quem ama não usa. Existe um tipo de sujeira

que água e sabão ou propaganda favorável não pode lavar.  

Considerações? Podem me chamar de quadrado, mas as pirâmides do Egito foram feitas de

quadrados e estão em pé até hoje. Ou lutamos pelo casamento, pela família e pelos valores que

construíram as grandes civilizações, ou a sociedade só terá um destino: o fracasso.
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