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Vitória sobre a
impureza
“O maravilhoso
poder de uma vida
plena em Cristo!”

DR. GREGORY FRIZZELL

Ao iniciarmos nossa jornada, é muito importante lembrarmos qual é o propósito deste livro. Ele não é um material
para ser meramente “lido”, e sim uma jornada de oração. E,
embora para muitos isso facilite uma limpeza espiritual profunda, o seu objetivo não é a condenação, mas a gloriosa
transformação do ser. Nosso Deus em sua graça nos chama a
uma rendição total de modo que Ele possa nos encher completamente com Sua presença e Seu poder (Isaías 1:18; Efésios 3:20)! Ainda que seja essencial uma limpeza espiritual
profunda para se experimentar a presença plena de Deus,
eu os relembro da Sua graça fenomenal, que é capaz de nos
capacitar para o crescimento.
Mesmo que este material enfoque mais a vitória moral e os
relacionamentos corretos, seus princípios certamente se aplicam a todas as áreas da vida. Embora a impureza on-line e os
relacionamentos errados tenham-se tornado os maiores impedimentos ao avivamento, ainda há esperança! Deus pode
purificar completamente e apoderar-se de qualquer coração
desejoso de arrependimento! De fato, nosso Deus de toda a
graça vai fortalecer a sua vontade de mudar (Filipenses 2:13).
Amigo, se você está se rendendo agora à transformação que
Deus quer fazer em você, pare e peça que Ele fale ao seu coração. Lembre-se de que você não tem nada a temer quanto
à purificação que Deus quer realizar! Sua graça é mais do que
suficiente para transformar até os pontos mais escravizantes
de sua fraqueza.
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Quando ficamos “on-line” além do limite
Revertendo uma explosão do mal
sem precedentes
Os últimos trinta anos representam a maior explosão de
fracassos morais, divisões e escândalos públicos entre os
cristãos. Hoje, o fracasso moral é quase tão grande entre os
líderes cristãos quanto entre os crentes. Na história americana nunca se viram perversões e escândalos como nessas
últimas décadas. Tais padrões eram raros em toda a história
do cristianismo! Entre casos de abuso sexual de crianças e
a enxurrada de pornografia na internet, nossas igrejas estão verdadeiramente navegando em águas desconhecidas.
Ainda estamos testemunhando uma crescente expansão das
maneiras como a desunião, a fofoca e a calúnia podem ser
espalhadas.
Ainda que a tecnologia moderna tenha um uso tremendamente positivo, ela também tem sido tragicamente mal
usada. Vem possibilitando, de forma mais rápida, divisões,
imoralidade e quebra de relacionamentos. Para alguns, a
internet tem-se tornado o esteroide da divisão, da fofoca e
da calúnia. Mais do que nunca, os líderes denominacionais
estão prontos para dividir ou difamar uns aos outros. Como
resultado disso, denominações tidas como unidas mostram
cada vez mais sinais de tendências às divisões negativas.
Muitas estão se subdividindo em grupos cada vez menores.
Consequentemente, o nome do Salvador é envergonhado,
e Seu reino, impedido de crescer por causa dos blogs coléricos, dos e-mails que semeiam discórdias e das redes sociais
que espalham ódio. Pelo menos alguns reconhecem esses
problemas e estão buscando mudanças.
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Infelizmente, estamos enfrentando um flagelo espiritual
muito mais sutil e mortal do que os escândalos públicos.
É a epidemia devastadora de pornografia on-line e de relacionamentos inadequados. Nas próximas páginas, você
vai explorar os enganos de Satanás e a poderosa solução
de Deus para a enxurrada de imoralidade que vemos hoje.
Durante a leitura, alguns vão começar a se sentir culpados
e serão tentados a largar o livro. É de suma importância que
você resista a essa vontade! Se continuar lendo e der lugar
ao Espírito de Deus, a culpa inicial será substituída por uma
grande paz e por um poder para mudar. Lembre-se de que
Deus o ama onde você está, no meio das suas lutas. Por favor, não deixe que a condenação ou o temor o impeçam de
ouvir a palavra de Deus. Se você permanecer no processo,
Deus vai mudar sua vida de forma poderosa! No entanto, se
você se demorar ou der desculpas, ficará ainda mais preso
e escravizado. Além disso, o ato de fazer-se de surdo não
diminui sua responsabilidade. As questões discutidas neste
livro são urgentes demais para serem ignoradas.
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Pornografia na internet e
relacionamentos inadequados
Os líderes cristãos e suas famílias estão sob ataques e enganos como nunca antes. Pressões intensas e armadilhas espirituais têm aumentado dramaticamente. Consequentemente,
o número de escândalos públicos envolvendo líderes religiosos e suas famílias vem crescendo muito. Embora sempre tenha havido escândalos morais, a frequência de fracassos e
de reportagens na mídia não tem precedentes. Além disso,
os escândalos não só são mais numerosos, mas também não
têm paralelo no seu nível de degradação e perversão (ex.:
pornografia infantil, bestialidade etc). Os ultrajantes escândalos públicos entre crentes têm trazido uma vergonha sem
medida para o nome e a obra de Cristo.
Há evidências de que um crescente número de pastores,
líderes e leigos está “brincando” ou encontra-se realmente
viciado em pornografia na internet. Na revista Cristianismo
Hoje, uma pesquisa abrangente revelou que, nos EUA, 37%
dos pastores entrevistados assumiram que viam pornografia
on-line. Essa alta porcentagem é alarmante, considerandose que um número significativo não vai admitir isso em uma
pesquisa. Em outras palavras, a porcentagem de envolvidos é
certamente maior! Pior ainda é a prevalência de pornografia
entre os leigos. Não é o caso de ficarmos debatendo as exatas
porcentagens. O fato é que esse mal é rompante e explosivo.
Por causa do seu alcance global, esse flagelo tem-se tornado
um perigo para um crescente número de missionários.
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