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DEFENDENDO A FÉ EM TEMPOS DE APOSTASIA (14) 
“EXEMPLOS HISTÓRICOS DE APOSTASIA” (3) 

“APOSTASIA CAUSADA PELA IMORALIDADE SEXUAL” 
Judas 7 

 
Judas vem descrevendo o que pode causar a apostasia na Igreja: 

• A incredulidade do povo de Deus. 
• A rebeldia contra Deus. 
• A imoralidade sexual. 

 
A incredulidade faz com que abandonemos a Verdade, pois deixamos de confiar no que Deus 
diz e passamos a buscar outras doutrinas que satisfaçam aos nossos desejos pessoais. Sem 
que percebamos, passamos a lutar contra a direção ou governo de Deus, tornando-nos 
rebeldes a Ele. O próximo passo é a perda da pureza e a entrega pessoal à imoralidade sexual 
ou sensualidade. 
 
1. Às vezes, fugir é melhor do que enfrentar. 
 
Quando seguimos uma doutrina falsa, dificilmente lutaremos contra os desejos da nossa carne. 
Paulo deu o seguinte conselho ao seu jovem discípulo Timóteo: 
 

� E você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, 

amor e paz, junto com os que com um coração puro pedem a ajuda do Senhor. (2 Tm.2:22 
NTLH) 

 
Paulo não pediu a Timóteo que enfrentasse determinadas paixões, mas que “fugisse” delas! 
Ele deveria fugir de algo que diante de Deus é abominável, e é interessante que o verbo “fugir” 
também tem o sentido poético de “desaparecer”. 
 
Por outro lado, Paulo pediu que Timóteo se empenhasse com muito esforço (“procure viver”) 
como um corredor que dispara para o ponto de chegada, a fim de viver uma vida que agrada a 
Deus. Esse esforço implicava que ele deveria encher sua mente com a verdadeira doutrina, 
que leva à prática do amor genuíno, por meio de uma vida submetida e em acordo com Deus. 
 
2. Tomemos cuidado para não nos associarmos a doutrinas libertinas. 
 
Lembremo-nos que Judas está combatendo a doutrina dos “mestres gnósticos e antinomistas”, 
que eram indivíduos amorais e que não respeitavam os verdadeiros princípios morais das 
Escrituras Sagradas. 
 

� Lembrem dos moradores de Sodoma, de Gomorra e das cidades vizinhas, que agiram como 

aqueles anjos e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Eles sofreram o castigo do fogo 

eterno, o que é um aviso claro para todos. (Jd.7 NTLH) 
 
Judas diz que os habitantes de Sodoma e Gomorra agiram como os anjos (cf.verso6), ou seja, 
se posicionaram contra o governo e autoridade de Deus. Judas não está dizendo que os anjos 
cometeram imoralidades e pecados sexuais, pois eles são seres sem sexo.  
 
Jesus, em resposta aos líderes religiosos, acerca da possibilidade de haver casamento após a 
ressurreição, declarou o seguinte: 
 

� 29
 Jesus respondeu: Como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas 

nem o poder de Deus! 
30

 Pois, quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e 

ninguém casará. (Mt.22:29,30 NTLH) 
 
A resposta de Jesus nos mostra claramente que os anjos não se casam e nem se dão em 
casamento; portanto, eles são seres assexuados. 
 
3. Não transformemos a liberdade do Evangelho em libertinagem. 
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� Porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Mas não deixem que essa 

liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo 

contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. (Gl.5:13 NTLH) 
 
Paulo está falando da influência dos “judaizantes”, ou seja, aqueles falsos mestres que queriam 
doutrinar os cristãos a praticarem a “Lei de Moisés”, a fim de serem salvos. Deus nos libertou 
dos rudimentos de uma religião sem vida e cheia de regras, mas isso não deve nos fazer 
pensar que podemos fazer o que queremos nesta vida, pois estamos sob o governo de Deus. 
 
Uma religião cheia de regras só serve para que condenemos uns aos outros, pois vivemos 
dentro de um sistema de vigilância e não de amor ou serviço cristão. 
 
Voltando ao nosso verso base, Judas diz que os habitantes de Sodoma e Gomorra “sofreram o 

castigo do fogo eterno” e que essa punição “é um aviso claro para todos”. 
 
Fica claro que todo aquele que transforma a liberdade que o Evangelho dá em libertinagem, 
será sentenciado por Deus ao Inferno! 
 
Há outra coisa que deve ser notada no nosso verso base: as cidades vizinhas Adma e Zeboim, 
também foram destruídas. (cf. Dt.29:23; Os.11:8) A influência da imoralidade sexual de Sodoma 
e Gomorra havia ultrapassado suas fronteiras e contaminado outras regiões. 
 
Olhemos para o mundo de hoje e veremos que o modo libertino de viver e a incredulidade 
estão sem fronteiras! Quando Judas diz que eles “cometeram imoralidades e pecados sexuais”, 
significa que modelaram uma vida nos moldes da prostituição, abandonando todas as 
restrições morais e foram imitados pelos habitantes de Adma e Zeboim. 
 
Assim, tanto os gnósticos como antinomistas, que imitavam o exemplo dos habitantes de 
Sodoma e Gomorra, teriam o mesmo fim que eles tiveram. 
 
É muito triste pensar na destruição de Sodoma e Gomorra! Somente Ló e as suas filhas foram 
salvos, pois sua esposa ousou olhar para trás e se transformou em uma estátua de sal! Além 
do mais, todos os empregados de Ló que com ele se instalaram naquela região, se perderam. 
A razão é evidente: eles imitaram o estilo de vida dos habitantes de Sodoma e Gomorra. 
 
4. Procuremos não viver segundo os padrões e as filosofias deste mundo. 
 
Paulo nos dá o seguinte conselho: 
 

� Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por 

meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, 

isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a ele. (Rm.12:2 NTLH) 
 
A vontade de Deus traz à vida humana valor, utilidade, conduz à sobriedade moral e revela o 
prazer de viver em comunhão com Deus. As pessoas precisam conhecer a vontade de Deus, 
mas por que não a conhecem? Porque não permitem que Ele os transforme por meio de uma 
mudança na maneira de pensar. Elas preferem o estilo mundano e libertino de vida.  
 
É triste, mas há certas pessoas que, mesmo após terem conhecido o “Caminho”, se 
entregaram à depravação e até instituíram o que chamam de igrejas liberais, para afrontarem a 
Deus em toda a Sua autoridade! Nessas “igrejas”, o homossexualismo é admitido como um 
comportamento que Deus tolera. Será que nunca leram sobre o que Deus diz acerca disso? 
 

� Nenhum homem deverá ter relações com outro homem; Deus detesta isso. (Lv.18:22 NTLH) 
 
O Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo a lutar contra falsos ensinos que levavam os 
cristãos a práticas erradas, corrompendo a missão santa da Igreja: 
 

� 25
 Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus 

criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. 
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Amém! 
26

 Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões 

vergonhosas. Pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. 
(Rm.1:25,26 NTLH) 

 
5. Escolhamos sempre a vontade de Deus, ainda que percamos amizades! 
 
Que nós tomemos cuidado com o espírito de sensualidade da nossa época, pois ele pode 
destruir a nossa fé. Pedro nos dá o seguinte conselho: 
 

� 2
 Então, de agora em diante, vivam o resto da sua vida aqui na terra de acordo com a 

vontade de Deus e não se deixem dominar pelas paixões humanas. 
3
 No passado vocês já 

gastaram bastante tempo fazendo o que os pagãos gostam de fazer. Naquele tempo vocês viviam 

na imoralidade, nos desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, na embriaguez e na nojenta 

adoração de ídolos. 
4
 E agora os pagãos ficam admirados quando vocês não se juntam com eles 

nessa vida louca e imoral e por isso os insultam. 
5
 Porém eles vão ter de prestar contas a Deus, 

que está pronto para julgar os vivos e os mortos. (1 Pe.4:2-5 NTLH) 
 
Que as pessoas recebam de nós a amizade verdadeira, porém, se certas amizades corrompem 
a nossa honestidade e fidelidade a Deus, devemos sempre ficar com Ele! Jesus veio para nos 
dar a verdadeira compreensão do Deus verdadeiro, a fim de que nos mantenhamos Nele. 
 

� Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos o 

Deus verdadeiro. A nossa vida está unida com o Deus verdadeiro, unida com o seu Filho, Jesus 

Cristo. Este é o Deus verdadeiro, e esta é a vida eterna. (1 Jo;5:20 NTLH) 
 
Jamais se afaste, nem por um segundo, do Evangelho de Jesus Cristo, pois em menos de um 
minuto, você pode abandonar o Deus verdadeiro e perder a vida eterna! Desenvolva-se na fé e 
na obediência, busque a pureza moral, pois os limpos de coração sempre verão a Deus. (cf. 

Mt.5:8) 
 
 


