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CONTRACAPA 

O Porquê do Hímen é um livro que deve ser lido! Qualquer pessoa 
que, nos anos 60, era adolescente precisa conhecê-lo, a fim de entender como recuperar aquilo que o diabo roubou! O amor livre, por exemplo, foi 
o maior engano dessa geração. Pagou-se caro, e, dentre os prejuízos, está o 
alto índice de divórcios. Este livro mostrará a você, leitor, uma verdade 
sobre a sexualidade. 

Todo pastor necessita ler este livro para entender a aliança de 
sangue que se perdeu nas teorias das escolas teológicas. E uma tremenda 
revelação sobre o casamento, a qual transformará não só a vida das 
ovelhas, como também a maneira de pregar. 

Marido e mulher precisam alinhar a relação que têm um com o 
outro e com Deus. Só há um caminho: conhecer a revelação 
transformadora de vidas sobre a aliança de sangue entre marido e mulher. 
O divórcio não é a solução. Então, após adquirir esse entendimento, vocês 
poderão começar de novo e experimentar o que Deus originalmente 
planejou! 

Todo solteiro, ao ler este livro, obterá sucesso no casamento. As 
orientações contidas nesta obra poderão realmente evitar dores futuras e 
proporcionar uma união abençoada. 

Um fato é certo: quase toda pessoa que lê O porquê do hímen declara: 
"Por que não obtive essa informação antes?" Não perca, portanto, a 
oportunidade de ler um livro verdadeiramente transformador de vidas. 

 
DEDICATÓRIA 

Seguindo a direção de meu Pai celestial, dedico este livro ao meu 
marido em aliança de sangue, William. 

Agradeço pelo amor, devoção e sabedoria que ele trouxe ao nosso 
casamento nos últimos vinte e nove anos. Agradeço por estarmos juntos, 
educando nossas três lindas filhas para Deus. Agradeço a ele pelas 



palavras que diz, para me lembrar de que, quando fizemos os votos de 
casamento, elas foram promessas feitas diante de Deus, para serem 
guardadas em nosso coração. 

Dedico este livro ao homem de Deus, chamado e escolhido pelo Pai, 
para permanecer uma só carne comigo. Ao homem com que Deus me 
abençoou, para andar este tempo na Terra e compartilhar o céu comigo. 

 
Cantares de Salomão 6.3 
Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. 
 
Cantares de Salomão 7.10 
Eu sou do meu amado e o seu desejo é para mim. 
Pelo meu amado, presente maravilhoso, dou graças e louvo ao Deus Altíssimo! 

 
INTRODUÇÃO 

 
Oséias 4.6 
O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o 
conhecimento. 

 
Pela falta de conhecimento com relação à Palavra de Deus, às 

promessas d’Ele na Palavra, e ao Seu amor, temos sido fortemente 
atacados e, às vezes, quase destruídos. Por causa da falta de conhecimento, 
muitos permitiram que Satanás literalmente viesse e lhes tirasse as vitórias 
de uma vida linda e de um casamento cheio de amor, em aliança de 
sangue. 

A Palavra de Deus nos diz que temos direitos de aliança por meio de 
Jesus Cristo e que, quando aceitamos Jesus em nosso coração para ser o 
Senhor da nossa vida, tornamo-nos co-herdeiros com Ele. 

 
Romanos 8.16,17 



O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que 
somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos, 
logo, herdeiros também, herdeiros de Deus e co-
herdeiros de Cristo. 
 
Gálatas 4.7 
Assim que já não és mais servo, mas filho; e, se és 
filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. 

 
Essas passagens mostram que temos realmente direitos herdados 

quando recebemos Jesus como nosso Salvador. 
Muitos registros na Palavra de Deus estabelecem o fato de que o 

casamento entre um homem e uma mulher deve ser como Jesus é com a 
Igreja. Há direitos de aliança entre o marido e a mulher, assim como há 
entre Deus e Seus filhos. 

 
Efésios 5.25 
Vós, maridos, amai vossa mulher, como também 
Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por 
ela. 
 
Efésios 5.28-33 
Assim devem os maridos amar a sua própria mulher 
como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher 
ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu 
a sua própria carne; antes, a alimenta e sustenta, 
como também o Senhor à igreja; porque somos 
membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem 
seu pai e sua mãe e se unirá à 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. 

 
A passagem acima declara que um homem deve deixar os seus pais 

pela sua mulher, e que ele e sua mulher serão uma só carne. Nós veremos 



que eles se tornam uma só carne quando se unem no relacionamento 
sexual. 

 
1 Coríntios 6.15-18 
Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de 
Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-
ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não 
sabeis que o que se a junta com a meretriz faz-se um 
corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só 
carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um 
mesmo espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que 
o homem comete é fora do corpo; mas o que se 
prostitui peca contra o seu próprio corpo. 

 
Essa passagem nos mostra que você pode tornar-se uma só carne e 

ter uma aliança, mesmo sem ser casado. Tendo relação com pessoas do 
sexo oposto ou do mesmo sexo você voluntariamente se une a elas como 
uma só carne. 

Por meio do conhecimento da revelação pelo Espírito Santo, nas 
páginas seguintes veremos claramente que o pecado sexual tem sido uma 
das maiores ferramentas de Satanás contra o Corpo de Cristo. Pelo 
conhecimento da revelação sobre o casamento de Deus, o inimigo será 
colocado no seu lugar, fora de nossa vida. De acordo com o texto de 
Gênesis 3.15, ele será colocado debaixo dos nossos pés, onde deve estar. 
Muitos rapazes, moças e casais verão grandes mudanças à medida que 
compreenderem a mensagem que este livro traz. Nele está revelado o 
lindo plano que Deus criou para que um homem e uma mulher se tornem 
marido e esposa — uma só carne! 

 
CAPÍTULO 1 - HOMEM 

 
Gênesis 1.27 
E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de 
Deus o criou. 



 
A primeira pessoa criada por Deus foi um homem. Portanto, ele será 

o nosso primeiro tema. Durante muitos anos, a noção geral do mundo foi 
a de que era esperado, e normal, que os rapazes se rendessem aos 
impulsos sexuais. A Psicologia ensina: "Eles são apenas garotos que se 
estão tornando homens" ou "Os homens são assim mesmo". Na realidade, 
estão desde cedo ensinando nossos jovens a darem lugar a um espírito de 
luxúria e gratificação sexual, que é pecado aos olhos de Deus. 

As universidades e muitas escolas públicas ensinam que, durante a 
puberdade, é normal que um rapaz tenha pensamentos de luxúria e 
pratique a masturbação. A sociedade ensina e aconselha as nossas jovens a 
tomarem pílulas anticoncepcionais, usarem camisinha ou alguma espécie 
de dispositivo contraceptivo, e isso sem o consentimento dos pais! Alguns 
dizem que os homens devem até ter relações sexuais, se ele quiser saber 
sobre o seu corpo, e que ele precisa do conhecimento sexual quando entra no casamento. Estas e outras declarações da mesma espécie criaram um 
espírito forte de luxúria e adultério, além de uma porta para a 
homossexualidade, o abuso, a imoralidade e a fraqueza em muitos jovens, 
em homens de meia-idade e até em idosos. 

Por que um rapaz deve ter liberdade para cometer pecado e chamar 
isso de normal? Até nós, no Corpo de Cristo, temos desculpado isso e o 
encorajado, às vezes. Agora é tempo de a Igreja despertar, e dar um basta 
nas ferramentas de Satanás para a destruição de indivíduos, casamentos, 
famílias, nações e igrejas. Deus concedeu ao homem os impulsos sexuais e 
a natureza que ele tem, mas esses são para serem mantidos em sujeição à 
Palavra de Deus e aos Seus princípios até o casamento e, então, 
reservados, para apenas uma pessoa, que deverá ser sua companheira 
daquele momento em diante. 

Em alguma ocasião durante a vida de um rapaz, ele encontra uma 
moça com a qual deseja casar-se. Quando olha para ela, vê a princesa dos 
seus sonhos. Um dos maiores desejos do seu coração deve ser o de 
agradar-lhe. Ele deve querer prover o melhor que puder para ela em todas 
as circunstâncias. Deve ter o desejo de cuidar dela e de protegê-la de todo 
mal. Dentro do seu coração, deve querer ser o "príncipe encantado" para 
ela em todas as áreas da vida. 



O que é exatamente um "príncipe encantado"? Sobraram alguns 
deles ou há alguns para se começar? Vamos prestar atenção à definição 
dessas duas palavras1. 

 
Príncipe: homem muito fino, de maneiras polidas, aristocráticas; 

filho de família real. 
Encantado: agradável ao máximo; encantador; fascinante; atraente. 
 
Jesus é verdadeiramente um "príncipe encantado". Ele é o Rei dos 

reis e Senhor dos senhores. A Palavra de Deus nos diz que Jesus Se 
apresentou sem pecado. Do modo como Ele conseguiu, nós também 
podemos fazer o mesmo, por meio do Seu sangue purificador aplicado à 
nossa vida para remover todo pecado. 

 
1 Pedro 2.21,22 
Porque para isto sois chamados, pois também Cristo 
padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que 
sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, 
nem na sua boca se achou engano. 
 
Hebreus 4.15 
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. 

 
Jesus Se apresentou sem pecado: limpo, santo e aceitável. 
 

Hebreus 9.14,15 
Quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito 
eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, 
purificará a vossa consciência das obras mortas, para 
servirdes ao Deus vivo? E, por isso, é Mediador de um 

                                                   
1 Definições extraídas do Dicionário Aurélio Séc. XXI - versão eletrônica 



novo testamento, para que, intervindo a morte para 
remissão das transgressões que havia debaixo do 
primeiro testamento, os chamados recebam a 
promessa da herança eterna. 

 
Esse trecho declara que, pela Sua morte e pelo Seu sangue, Jesus 

entrou no Santo dos Santos. Lá, Ele apresentou o Seu sangue derramado 
no altar, para ser um sacrifício eterno pelos nossos pecados, capaz de ser 
visto limpo e sem mácula diante do Pai. Jesus tinha de estar livre de 
pecado. Se Jesus tivesse cometido pecado apenas uma vez, não poderia ter 
ido ao Santo dos Santos em nosso favor. Não poderia ter entrado no 
Santíssimo Lugar para apresentar o Seu sangue. Ora, por meio do mesmo 
sangue que Jesus derramou, nós podemos nascer de novo e entrar em 
uma nova aliança com o Pai. 

 
Hebreus 10.10 
Na qual vontade temos sido santificados pela oblação 
do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. 

 
Jesus tomou a aliança do Antigo Testamento, estabelecida por Deus 

com Abraão, restabeleceu-a com Moisés e substituiu-a pela nova aliança 
por meio de Seu sangue. Nós recebemos o conhecimento disso pela 
Palavra de Deus. 

Quando uma criança nasce, ela está coberta com o sangue do útero e 
carrega o tipo sangüíneo do seu pai ou da sua mãe, ou uma combinação 
deles no corpo dela. Isso simboliza que a criança tem a cobertura da 
aliança de sangue entre os pais, e a aliança de sangue do casamento deles 
está sob a cobertura da aliança com Jesus Cristo - até o tempo em que a 
criança optar pelo seu relacionamento pessoal de aliança com Cristo. 

 
Mateus 19.5 
Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua 
mulher, e serão dois numa só carne. 

 



Vamos examinar esse versículo. Por qual razão um homem deve 
deixar sua mãe e seu pai, e de que maneira ele deve se unir à sua esposa? 
Primeiramente, vamos definir algumas palavras. 

 
Deixar: sair ou partir; afastar-se, retirar-se; não reter, soltar, largar. 
Unir: tornar em um só, unificar, juntar, atar, ligar, ligar afetivamente. 
Mulher (esposa): pessoa do sexo feminino de qualquer idade que 

está unida a um homem em matrimônio. 
 
Assim, qual é a única resposta? Por esta razão (a de deixar a aliança 

de sangue do nascimento e entrar em uma nova aliança de sangue pelo 
ato sexual), um homem está unido, em uma nova aliança, com sua esposa. 

No momento em que recebemos Jesus como nosso Senhor e 
Salvador, nós deixamos para trás a nossa aliança com Satanás, de pecado e 
morte. Assumimos uma nova aliança de sangue com Jesus, de amor e vida eterna com o Pai. Assim como fizemos isso, um homem deve deixar a 
cobertura da aliança de sangue de seus pais e estabelecer uma nova 
aliança de sangue com sua mulher, na qual ele toma a posição principal da 
aliança: o protetor, líder espiritual, doador de vida e provedor da sua 
esposa. Deus criou o homem para exercer esse papel para a mulher. 

Ele deve canalizar a sua força para proteger a sua esposa em todas 
as áreas da vida, no espírito, na alma e no corpo. Portanto, deve ser 
estabelecido, no coração dos rapazes, que cada um precisa apresentar-se 
para aquela nova aliança de sangue sem pecado ou mácula, incorrupto, santo e aceitável, virgem em sua masculinidade; um "príncipe encantado" para uma virgem, e entrar na aliança de sangue do casamento. 

Jesus está vindo para a Sua noiva, e Ele é incorrupto, sem pecado. 
Assim, também, o homem deve estar ao encontrar a sua noiva no altar: 
sexualmente incorrupto, sem qualquer outra aliança sexual! Ao ir até o 
altar desse modo, ele dá à sua mulher o maior presente que ela poderia ter: 
o ser completo - espírito, alma e corpo! 

 
Efésios 5.25 



Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a 
igreja e a si mesmo se entregou a ela. 

 
CAPÍTULO 2 - MULHER 

 
Gênesis 2.21-23 
Então, o SENHOR Deus fez cair um sono pesado sobre 
Adão, e este adormeceu; e tomou uma das suas 
costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela 
que o SENHOR Deus tomou do homem formou uma 
mulher; e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora 
osso dos meus ossos e carne da minha carne; esta 
será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. 

 
A segunda pessoa criada por Deus foi a mulher. Ela será o nosso 

segundo tema. A mulher foi criada para ser companheira definitiva. Deus 
levou mais tempo para criá-la do que a qualquer outra criatura, e ela foi 
feita fisicamente mais frágil do que o homem. Foi criada a partir de um 
lado do homem, para andar ao seu lado, nem atrás nem acima dele. Deus 
os criou para serem vencedores juntos. 

Tem sido claramente considerado, ao longo dos tempos, que uma 
jovem não deve tomar parte em relações sexuais até a noite do casamento. "Não ouse dormir com um homem" ou "Se você engravidar, seus pais vão 
rejeitá-la" são afirmações que acarretam muitos problemas para as 
mulheres, e até já foram a causa de milhões praticarem o aborto. Essas 
palavras atemorizaram mulheres durante muitos anos. A noção geral do 
mundo e de muitos cristãos nascidos de novo é: "Se engravidar, é culpa 
dela e é melhor que ela se vire". Em algum lugar dessa estrada, muitos 
camaradas se esqueceram de que são necessários dois para criar um bebê. 
Essa atitude de exclusão tem deixado as mulheres feridas pela culpa e 
vergonha. 

Qual é a verdadeira razão para a virgindade? O que a Palavra tem a 
dizer sobre esse assunto? Está tudo bem se divertir e ter relações sexuais 
com todo mundo, contanto que ninguém descubra? Está tudo bem, se se 



tiver cuidado e não engravidar? Há algumas razões, muito bem definidas, 
de por que a virgindade é importante para Deus e deve ser igualmente 
importante para nós. 

Neste ponto, vamos entender a palavra aliança 2. 
 
Aliança: 
1. Ato ou efeito de aliar (-se). 
2. Ajuste, acordo, pacto. 
3. União por casamento. 
4. Anel simbólico de noivado ou de casamento. 
5. (Rei.) Cada um dos pactos que, segundo as Escrituras, Deus fez 

com os homens. 
6. (Antrop.) Relação estabelecida entre indivíduos ou grupos sociais 

(famílias, parentelas, grupos de descendência ou outros) através de 
casamentos ordenados por regra específica de determinação do cônjuge permitido ou ideal. Consentimento ou acordo mútuo de duas pessoas 
para fazer ou evitar algum ato ou coisa; contrato, pacto. 

 
Pacto: ajuste, convenção, contrato 
Compactar: comprimir, tornar compacto, ou mais compacto. 
 
Estabelecer uma aliança de sangue é dar de si mesmo ao outro. Ela 

deve assegurar proteção do mais fraco pelo mais forte. A idéia original da 
aliança de sangue é que este é a vida da carne. 

 
Levítico 17.11 
Porque a vida da carne está no sangue. 

 

                                                   
2 Definições do Dicionário Aurélio séc. XXI – versão eletrônica. 



Passando de um para o outro, causa a mistura de vida e 
personalidade; uma alma em dois corpos. 

 
Mateus 19.5 
Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua 
mulher, e serão dois numa só carne 

 
Quando o casal se une no ato sexual pela primeira vez, é plano de Deus que deva haver uma aliança de sangue entre eles, e as primícias dos frutos devem ser dizimadas a Ele. Vamos dar uma olhada em alguns 

fatos preciosos concernentes à formação cuidadosa da mulher por Deus. 
 
Vamos discutir o hímen 

Muitas pessoas referem-se ao hímen como a "cereja". A definição de 
hímen é: Prega formada pela membrana mucosa da vagina, cujo orifício 
externo oclui parcial ou totalmente, e que apresenta uma abertura de 
forma e diâmetro variáveis. 3 

O hímen possui uma perfuração central que geralmente é rompida 
durante o primeiro ato sexual. Uma vez rompido, torna-se um anel de 
tecido em volta da abertura da vagina. Você já parou para perguntar por 
que Deus colocou-o na mulher? Mesmo depois de pesquisar em muitos 
livros de Medicina e conversar com vários médicos, fui incapaz de 
encontrar uma razão clínica para o hímen. Por que ele está lá? É sim-
plesmente para deixar alguém saber se uma mulher é virgem ou não? 

No Antigo Testamento, um casamento era consumado na noite de 
núpcias quando os convidados e anciãos ainda estavam presentes. A 
noiva trazia com ela um lençol da cama e, quando ocorria a cópula, o 
rompimento da membrana derramava sangue sobre ele. Este era, então, 
levado aos pais e anciãos como prova de sua virgindade. Esse lençol era 
guardado por toda a vida dela, como um sinal de pureza, para que ela não 
pudesse ser repudiada (divorciada) por não ser uma virgem. 

                                                   
3 Definição do Dicionário Aurélio séc. XXI - versão eletrônica 



 
Deuteronômio 22.13-21 
Quando um homem tomar mulher, e, entrando a ela, 
a aborrecer, e lhe imputar coisas escandalosas, e 
contra ela divulgar má fama, dizendo: Tomei esta 
mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem; 
então, o pai da moça e sua mãe tomarão os sinais da 
virgindade da moça e levá-los-ão para fora aos 
anciãos da cidade, a porta. E o pai da moça dirá aos 
anciãos: Eu dei minha filha por mulher a este homem, 
porém ele a aborreceu; e eis que lhe imputou coisas 
escandalosas, dizendo: Não achei virgem tua filha; 
porém eis aqui os sinais da virgindade de minha filha. 
E estenderão o lençol diante dos anciãos da cidade. 
Então, os anciãos da mesma cidade tomarão aquele 
homem, e o castigarão, e o condenarão em cem siclos 
de prata, e os darão ao pai da moça, porquanto 
divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. E lhe 
será por mulher, e em todos os seus dias não a 
poderá despedir. Porém, se este negócio for verdade, 
que a virgindade se não achou na moça, então, 
levarão a moça a porta da casa de seu pai, e os 
homens da sua cidade a apedrejarão com pedras, até 
que morra; pois fez loucura em Israel, prostituindo-se 
na casa de seu pai; assim, tirarás o mal do meio de ti. 

 
Quando um marido e sua esposa se deitam juntos pela primeira vez, 

o hímen se rompe. Quando isso acontece, há um fluxo de sangue 
incorrupto: o sinal da virgindade. Uma razão para isso é que se trata do símbolo da aliança que nós temos com Deus Pai, por meio do sangue derramado de Jesus Cristo. Quando um homem deixa a aliança de 
nascimento com seu pai e sua mãe e relaciona-se com sua mulher pela 
primeira vez, a ruptura do hímen é a nova aliança de sangue que ele 
estabelece com sua mulher. Tal aliança estabelece direitos entre os dois. O 
sangue de Jesus estabelece direitos entre Deus Pai e a pessoa que nasce de 
novo. 

 
João 14.6 



Disse-lhes Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a 
vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. 

 
A menos que você receba Jesus Cristo em seu coração, confesse com 

a sua boca que Ele é o Filho de Deus, e receba perdão de todos os seus 
pecados, você não pode entrar no Reino dos céus. Se Jesus Cristo não for o seu Salvador, então você não tem direitos de aliança com Deus. Você 
precisa entrar no céu por meio do sangue derramado de Jesus. Este é o 
nosso perdão. Seu sangue estabelece o nosso direito de entrar em todas as 
promessas da aliança, em tudo o que Deus promete na Sua Palavra. 

 
O derramamento de sangue da ruptura do hímen é plano divino 

para um marido e uma mulher entrarem em aliança de sangue um com o 
outro, e é a primícia do seu casamento. O desejo de Deus é que os dois se 
unam na relação sexual pela primeira vez, permanecendo à sombra do Altíssimo. 

O mundo ensina e acredita que o sexo antes do casamento prepara 
uma pessoa para o leito conjugal. Deus criou um único homem para uma 
única mulher. Tanto o homem quanto a mulher devem se unir em uma 
aliança de sangue incorrupto, como virgens! 

 
Provérbios 5.15 
Bebe a água da tua cisterna [de um relacionamento conjugal puro] e das correntes do teu poço. 

 
Os Dez Mandamentos podem ser perfeitamente identificados ao longo do Livro de Provérbios. O sétimo mandamento é: Não adulterar ás. O 

paralelo, portanto, entre este versículo e Provérbios 5.15 é evidente. A 
palavra tua não significa qualquer mulher, mas aquela que foi destinada a 
determinado homem. Não significa tampouco qualquer homem. Existe 
algo muito especial em ser capaz de olhar para trás, mesmo depois de 
anos de casamento e recordar o fato de que ele foi o único com quem se 
esteve sexualmente. 

A profundidade da beleza no casamento é uma revelação especial e 
linda da verdade de algo que, no Corpo de Cristo, não se comenta muito. 



Nem se gasta tempo para buscar a Deus a respeito desta importante 
verdade. A virgindade não é um tema sobre a qual muitos pastores ou 
ministros cristãos discorra. A castidade no casamento é muito especial e 
linda ao coração de Deus. Ao criar o homem e a mulher, nosso Pai 
celestial pensou em tudo de que nosso corpo precisaria. Deus considerava 
o hímen muito importante, assim como a virgindade do homem. 

Embora não seja facilmente estabelecido no plano físico se um 
homem é virgem ou não, todas as criaturas são manifestas à vista de Deus 
e todas as coisas são nuas e nítidas aos Seus olhos, com que temos de 
tratar. 

Vamos ver algumas passagens: 
 

Hebreus 4.13 
E não há criatura alguma encoberta diante dele; 
antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos 
daquele com quem temos de tratar. 
 
Provérbios 3.9 
Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as 
primícias de toda a tua renda. 
 
Malaquias 3.7-11 
Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos 
meus estatutos e não os guardaste; tomai vós para 
mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos 
Exércitos; mas vós dizeis: Em que havemos de tornar? 
Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e 
dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos e nas 
ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, 
porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei 
todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja 
mantimento na minha casa, e depois fazei prova de 
mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir 
as janelas do céu e não derramar sobre vós uma 
bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. 
E, por causa de vós, repreenderei o devorador, para 
que não vos consuma o fruto da terra; e a vide no 



campo não vos será estéril, diz o Senhor dos 
Exércitos. 

 
Deus Pai, pela Sua Palavra, mostrou-nos que temos de levar a Ele as 

primícias de toda a nossa renda. Ao obedecermos a esta lei espiritual, o 
Pai tem o direito de repreender o devorador para longe de nós, e de nos 
abençoar abundantemente na área financeira. 

Sempre pensamos nesses versículos em relação às finanças ou ao 
aumento de bens materiais. Deus quis dizer exatamente o que Ele disse: toda a tua renda. 

Tais versículos são igualmente importantes no casamento. Deus 
sabia que todas as leis espirituais teriam de ser cumpridas, para que Ele 
fosse o "Papai" que deseja ser aos Seus filhos. Criando o homem e a 
mulher, Ele sabia que, quando eles se tornassem um, haveria um aumento, uma renda. 

É possível supor que a primeira renda no casamento seja o seu filho 
primogênito. Como é possível dizimar uma criança para Deus? Todas as 
pessoas nascidas nesta terra têm a própria vontade e devem escolher para 
si a sujeição a Deus. Nosso precioso Pai deseja que toda pessoa nascida O 
sirva, mas Ele nunca forçará tal escolha em ninguém. Como Ele sabe que 
nós não poderíamos dizimar-Lhe nosso filho mais velho, Deus elaborou 
uma outra forma de nós Lhe oferecermos as primícias do nosso casamento 
como dízimo. Quando o homem e a mulher se unem em matrimônio, 
ambos virgens, primeiramente estabelecem a aliança de sangue entre eles. 
Em segundo lugar, o fruto (a renda) dos dois acontece. Quando os dois se 
tornam uma só carne, o plano de Deus está sendo completado. O hímen é 
criado por Deus como uma semente. Quando a semente é rompida, o 
sangue que surge é a primícia da semente. Este fruto é a primícia do 
casamento. O sangue do rompimento, sendo incorrupto, é recebido pelo Pai como a primícia do casamento. O sangue é a vida da carne e quando dizimado para Deus, você está dando a Deus a própria vida do casamento. 

No reino espiritual, você está dando a Deus Pai o direito de 
permanecer à frente do seu casamento. De acordo com a Sua Palavra, em Malaquias 3, Deus disse que, se você entregar-Lhe as primícias, Ele abrirá 
as janelas do céu e derramará bênçãos que nem haverá espaço suficiente 
para conter. Ele disse que repreenderia o devorador por sua causa, e que 



Satanás não poderia destruir o fruto da sua terra. Ele também deu a Sua 
Palavra de que a sua vinha não seria estéril. O fruto da sua terra é tudo o 
que resulta do seu casamento, desde filhos até todos os bens materiais. A 
vinha representa os seus filhos, uma continuação sua. Portanto, seus filhos 
não perderão o seu fruto (perder a virgindade) antes da hora no campo 
(antes da noite de núpcias). 

O diabo sempre soube que o hímen era a semente que traz a 
primícia do casamento, que até o chamou de "cereja". Ele estabeleceu 
roubar a oferta do fruto de todas as mulheres que pudesse. Em milhares 
de vidas, ele teve sucesso, mas está na hora de nós darmos um basta nos 
seus modos de ladrão, usando o conhecimento da Palavra. Deus deseja 
que sejamos livres para sermos propriedade dEle, escondidos debaixo da 
Sua sombra, para que Ele repreenda o devorador. 

Os pais não desejam ver os seus filhos feridos de forma alguma. Um 
pai amoroso fará qualquer coisa a seu alcance para deter alguém que vá ferir o seu filho. Quando uma criança não ouve o seu pai e desobedece a 
ele, muitas vezes acaba machucada. O mesmo princípio está em operação 
no nosso relacionamento com Deus. Ele nos ama mais do que poderíamos 
amar nossos filhos e deseja apenas o melhor para nós. 

Seu amor por nós é tão grande, que Ele enviou o Seu Filho para 
morrer, para que tivéssemos vida abundante nesta terra e um lar celestial 
para irmos quando nossa obra cessar. Deus deseja a nossa obediência à 
Sua Palavra, porque Ele sabe que, na nossa obediência, o diabo não tem 
qualquer direito legal de nos fazer coisa alguma. 

 
Salmo 91.1 
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à 
sombra do Onipotente descansará. 

 
Ao dizimar as primícias do seu casamento, Deus permanece à frente 

da união do casamento e a Sua sombra cai sobre você e seu par. Vocês 
estão protegidos sob ela. Se a renda dos dois, ao se tornarem um, não 
trouxer a primícia, então o diabo pode facilmente ver o seu casamento e 
fará tudo o que puder para destruí-lo. Somente se o par permanecer na 
Palavra de Deus e tomar autoridade, resistindo ao diabo, é que será capaz 
de manter o casamento. 



 
Tiago 4.7 
Sujeitai-vos, pois, a Deus; resisti ao diabo, e ele fugirá 
de vós. 

 
Quando nós ofertamos no plano financeiro, Deus vigia a nossa 

atitude e nos abençoa com um retorno. 
 

Lucas 6.38 
Dai, e ser-vos-á dado; boa medida, recalcada, 
sacudida e transbordando vos darão; porque com a 
mesma medida com que medirdes também vos 
medirão de novo. 

 
Quando você dá o dízimo das primícias de suas finanças, você se dá 

o direito de experimentar a manifestação de Deus, que promete abrir as 
janelas do céu e derramar bênçãos sobre sua vida. O Senhor garantiu que 
também repreenderia o devorador. 

É importante dizimar o sangue virgem do hímen, o sinal da 
virgindade para Deus na sua noite de núpcias. Deus quer que você tenha 
bênçãos abundantes no seu casamento. O casamento é tão especial para 
Deus, que Ele o compara a Jesus e Seu relacionamento com a Igreja. 

 
Efésios 5.25 
Vós, maridos, amai vossa mulher, como também 
Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por 
ela. 

 
É tão vital a mulher ir ao altar sexualmente livre de pecado quanto o 

é para o homem. Jesus está vindo para uma Noiva que é santa e sem 
mácula. Você deve ser apresentada ao seu marido no altar do matrimônio 
como uma virgem. Você possui um grande presente de Deus: o hímen. 

 



CAPÍTULO 3 - A ALIANÇA DO CASAMENTO 
A aliança entre marido e mulher traz muitas promessas e direitos. 

Ela provê o direito de permanecer com o seu par como sua carne. Assim 
como a Igreja pertence a Jesus, e Este à Igreja, o marido pertence à esposa, e a esposa, ao marido. 

Há muitos registros na Bíblia que explicam e estabelecem nossos 
direitos de aliança. Vamos ver alguns: 

 
Hebreus 13.20 
Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto 
eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor 
Jesus Cristo, grande Pastor das ovelhas. 
 
Deuteronômio 29.9 
Guardai, pois, as palavras deste concerto e cumpri-as 
para que prospereis em tudo quanto fizerdes. 
 
3 João 2,3 
Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e 
que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. 
Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e 
testificaram da tua verdade, como tu andas na 
verdade. 

 
Guardar a aliança é ter paz, prosperidade, saúde e verdade. Para 

andar na verdade, deve-se guardar a aliança da qual ele e ela participam e 
fizeram o voto de manter. Nesses últimos dias, sabemos que a 
prosperidade sairá das mãos dos ímpios para as mãos dos justos. Para que 
isso ocorra, as alianças dos justos deverão estar na ordem divina. Não 
pode haver porta alguma que permita a entrada do inimigo para roubar 
os justos. 

A prosperidade não se restringe apenas ao plano financeiro. Nós, 
como povo de Deus, devemos prosperar em espírito, alma e corpo. O 
casamento perfeito, ou o plano de casamento ordenado por Deus, é aquele 



em que os cônjuges devem ser um em espírito, alma e corpo. O casamento deve ter uma aliança de sangue virgem, na qual o amor e a verdade devem prevalecer. 
O homem deve ser o ativo no amor e a mulher a que responde. Ela 

responde melhor à bondade, gentileza e ao amor puro e honesto. Quando 
uma mulher sente a proteção do homem e seu amor no plano da alma, então, ela pode dar-se livremente ao seu marido no plano físico. 

Muitos maridos e esposas se esquecem de que abraços e beijos 
durante o dia, ou no começo da noite, são importantes. Muitas vezes, o 
homem e a mulher são casados com a TV, com o jornal, com as crianças, 
com o trabalho doméstico, empregos, passatempos e, algumas vezes, 
consigo mesmos. Freqüentemente, esquecem-se da importância da 
comunicação entre os cônjuges. Um homem que ama verdadeiramente a 
sua esposa sempre procurará achar tempo para ouvi-la, e ela lhe mostrará 
a mesma consideração. Conversar é uma parte vital do casamento. Todos 
almejam tornar-se alguém importante nos pensamentos e nas decisões do 
cônjuge. 

 
Hebreus 13.4 
Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem 
mácula. 

 
Há muitas interpretações diferentes com relação a esse versículo. 

Quando se estuda a Palavra de Deus, o Espírito Santo pode trazer muitas 
revelações diferentes por meio de uma mesma passagem. Vamos definir a 
palavra macular. 

 
Macular: pôr manchas em; sujar; desdourar, deslustrar, infamar, 

enxovalhar.4 
 

Isaías 24.5 
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Na verdade, a terra está contaminada por causa dos 
seus moradores, porquanto transgridem as leis, 
mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. 

 
O texto de Isaías declara que a terra está contaminada por várias 

razões diferentes. A terra pode ser um símbolo do leito matrimonial. Ir 
contra os votos do seu casamento, mudar o seu contrato de amor, ter 
relações apenas para satisfazer o próprio desejo, falar grosseiramente, abusar de seu cônjuge, ferir ou dominar o outro, tudo isso contamina a 
aliança entre você e seu cônjuge. Quando se contamina a aliança, macula-
se o leito conjugal, e isso faz com que cessem as bênçãos de Deus. Ao 
arrepender-se diante de Deus, determinar a mudança de tais práticas, 
buscar honrar e estimar seu cônjuge como seu próprio corpo, Deus, então, 
restaura as bênçãos novamente, por meio do arrependimento e 
reconciliação. 

Para conservar o leito conjugal limpo e sem mácula, deve-se lembrar 
o tempo todo de que os votos feitos a cada um foram prometidos diante 
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Os votos de casamento são palavras proferidas do coração para seu 
cônjuge, e são também as palavras com as quais se deve nortear o 
casamento a partir de então. Essas palavras deverão ser honradas até a 
morte, ou até que Jesus venha. 

O compromisso da sua vicia com a outra pessoa deve ser tão 
importante e duradouro quanto o seu compromisso com relação a Jesus 
como seu Senhor e Salvador. 

 
Efésios 5.28,29 
Assim devem os mandos amar a sua própria mulher 
como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher 
ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu 
a sua própria carne, antes, a alimenta e sustenta, 
como também o Senhor à igreja. 

 
A Palavra de Deus nos orienta que um homem deve unir-se à sua 

mulher e ser com ela uma só carne. Como estabelecemos no capítulo 
anterior, a aliança é feita quando se passa entre partes de carne. Quando 



ocorre a relação sexual, as suas carnes entranham-se como se fosse uma. 
Este deve ser o momento mais lindo que um casal vivência. Para muitos, 
Satanás fez disso uma tarefa, um dever, e para outros, um pesadelo 
horrível. O ato de tornar-se uma só carne foi criado por Deus. Quando 
você e seu cônjuge tornam-se apenas um, dão livremente o seu corpo um 
ao outro. Por conseguinte, você lhe dá o direito sobre o seu corpo e 
cumpre a aliança de sangue que fizeram juntos. 

 
1 Coríntios 7.3,4 
O marido pague à mulher a devida benevolência, e da 
mesma sorte a mulher, ao marido. A mulher não tem 
poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o 
marido; e também, da mesma maneira, o marido não 
tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a 
mulher. 

 
Essa passagem não dá o poder de exigir que o cônjuge siga todas as ordens de seu par. Não dá o direito de abusar ou de aproveitar-se do 

outro em circunstância alguma. Isso se aplica igualmente ao leito conjugal. 
Freqüentemente, o cônjuge que lê essa passagem decide ter direitos 
sexuais ilícitos. Toda e qualquer atividade íntima entre marido e mulher 
deve ser desejada e compartilhada por ambos. 

Ter relações sexuais com seu cônjuge estritamente para o próprio 
prazer é o mesmo que se masturbar. A masturbação nada mais é do que a 
satisfação dos próprios desejos e da lascívia da sua carne. Querer somente 
a sua satisfação é macular o seu leito conjugal. O verdadeiro propósito da 
união no casamento deve ser o de amar um ao outro, e não fazer amor 
com o próprio corpo ou forçá-lo a fazer amor com o seu corpo. 

A masturbação é caracterizada quando alguém chega ao orgasmo 
sem um companheiro. Esta é uma prática pervertida. Para o homem, ele 
literalmente desperdiça a semente de vida. Se casado, ele rouba da sua 
esposa o direito de amá-lo. Muitos homens descobrem que, à medida que 
continuam com tal prática, tornam-se impotentes. Ao roubarem no amor, 
plantaram a semente de não serem capazes de dar amor. Quando o 
homem se masturba, ele ridiculariza o dom da vida, zomba do Senhor 
Jesus, o doador da vida. 



Se você for mulher, você zomba da beleza de receber a vida no seu 
interior. A beleza de receber vida por intermédio de Jesus é ridicularizada. 
Se você for casada, literalmente rouba de seu marido o direito de amá-la e 
satisfazê-la. A masturbação a impedirá de ter orgasmo nos momentos de 
intimidade com seu marido. 

A masturbação é uma atitude errada, seja casado ou não. Busque ao 
Senhor e creia em Deus que, em Nome de Jesus, você não desejará se 
masturbar. Quando sentir necessidade de praticar essa "falsificação" do 
ato de fazer amor, remova as circunstâncias que permitiriam tal prática. 
Tente ocupar-se com outras atividades, tais como ler a Palavra de Deus, 
ouvir as fitas de ensino da Palavra, chamar um companheiro de oração, 
dar uma caminhada, visitar um amigo, ou fazer qualquer coisa que o 
impeça de estar só. 

A primeira vez que marido e mulher se unem é para estabelecer a 
aliança e levar a oferta do dízimo do sinal da virgindade (o sangue do hímen) ao Pai. Devemos enxergar um ao outro como valiosos e também 
preciosos em todas as áreas da vida, até mesmo no ato de fazer amor. 

No texto de Gênesis 9.11-16, o Pai fala a Noé quanto à aliança que 
Ele estabeleceu com toda a Terra depois do dilúvio. Até hoje, Deus envia o 
arco-íris como um sinal da Sua aliança, de que Ele nunca mais destruirá 
toda a carne com um dilúvio. O arco-íris faz lembrar a promessa da 
aliança de Deus a toda criatura viva. Assim também, homem e mulher, ao 
se unirem no ato sexual, trazem à lembrança os seus votos, a promessa de 
aliança de serem marido e mulher, e que Deus está firme à frente do 
casamento e abrindo-lhes a janela do céu, derramando bênçãos sobre eles. 

 
1 Coríntios 7.5 
Não vos defraudeis um ao outro, senão por 
consentimento mútuo, por algum tempo, para vos 
aplicardes à oração; e, depois, ajuntai-vos outra vez, 
para que Satanás vos não tente pela vossa 
incontinência. 

 



Vamos olhar para as definições de algumas palavras 5  nesse 
versículo. 

 
Defraudar: contrariar, iludindo com subterfúgios; iludir, 

desenganar. 
Incontinência: falta de controle voluntário; incontinência; 
 
Essa passagem estabeleceu a importância das relações sexuais entre 

um homem e sua mulher. É direito do marido ter relação e intimidade 
sexual com sua mulher e vice-versa. Também é responsabilidade de cada 
cônjuge estar ciente dos sentimentos do outro, com relação à freqüência. 
Quando um parceiro no casamento está continuamente insatisfeito, os 
resultados são frustração, raiva, ressentimento e rejeição. 

Em Jesus, não há rejeição ou condenação para com a Sua noiva, e 
não deveria haver com nenhum dos parceiros da aliança conjugal. O desejo sexual com relação a cada cônjuge deve ser para edificar e 
satisfazer o outro, mais do que o seu desejo de ser satisfeito. 

Abusar verbalmente do seu cônjuge durante o dia ou à noite, e, 
então, querer saltar na cama e ter sexo, obterá somente isso, sexo. Ignorá-
lo enquanto você faz as suas coisas e então esperar que tenha desejo, fere e 
causa contenda. O amor é uma bênção de vinte e quatro horas por dia, 
todos os dias. Sim, você pode discordar, mas faça isso no amor e no 
conhecimento de que Jesus ama vocês dois, e de que Ele tem todas as 
respostas de que você precisa. 

Reservem tempo para orar juntos, busquem a vontade de Deus em 
todas as decisões sobre as quais vocês não têm certeza ou realmente 
discordam. A verdade é sempre encontrada por meio da Palavra de Deus 
e da oração. 

Quanto à freqüência com que marido e mulher devam unir-se 
sexualmente, fica a critério de cada casal. Lembre-se de que 1 Coríntios 
declara que nos devemos coligar, exceto para um tempo de jejum e oração. 
É preciso ter diariamente comunhão e intimidade com Jesus. Também 
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devemos buscar a Deus quanto à importância da comunhão e da 
intimidade diária com nosso marido ou nossa esposa no leito conjugal. 

 
Eclesiastes 1.9,10 
O que foi, isso é o que há de ser; e o que se fez isso 
se tornará a fazer; de modo que nada há novo 
debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa 
dizer: Vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, 
que foram antes de nós. 

 
A Palavra de Deus estabelece o fato de que nada há de novo nesse 

mundo, que tudo o que for feito será feito de novo. 
Ouvimos falar de muitos tipos de cerimônias de casamento. Temos 

as cerimônias judaicas, o casamento tradicional cristão, e a cerimônia no 
Japão, na qual milhares se casam ao mesmo tempo. Também temos 
celebrações mais simples, como a feita com o juiz de paz, apenas para 
mencionar algumas. 

Você já parou para pensar sobre a procedência da cerimônia de 
casamento ou da troca de votos? Deus tem um plano para tudo o que 
acontece na vida dos Seus filhos. A cerimônia de casamento é algo 
especial para Deus, e deveria ser levada muito a serio por aqueles que se 
estão casando. Muitas vezes, tudo o que se considera são as 
ornamentações, a expectativa, e o oferecimento de uma grande recepção, 
comparável ao de mais alguém. A união de um homem e mulher deve ser um dos eventos mais importantes na vida. 

Vamos ver algumas Escrituras que nos ajudarão a compreender o 
plano de Deus para a cerimônia de casamento. 

 
Gênesis 17.1-13 
Sendo, pois, Abrão da idade de noventa e nove anos, 
apareceu o SENHOR a Abrão e disse-lhe: Eu sou o 
Deus Todo-poderoso; anda em minha presença e sê 
perfeito. E porei o meu concerto entre mim e ti e te 
multiplicarei grandissimamente. Então, caiu Abrão 
sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: 
Quanto a mim, eis o meu concerto contigo é, e serás o 



pai de uma multidão de nações. E não se chamará 
mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome; 
porque por pai da multidão de nações te tenho posto. 
E te farei frutificar grandissimamente e de ti farei 
nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu 
concerto entre mim e ti e a tua semente depois de ti 
em suas gerações, por concerto perpétuo, para te será 
ti por Deus e à tua semente depois de ti. E te darei a 
ti e à tua semente depois de ti a terra de tuas 
peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua 
possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Disse mais Deus 
a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e 
a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é 
o meu concerto, que guardareis entre mim e vós e a 
tua semente depois de ti: Que todo macho será 
circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso 
prepúcio; e isto será por sinal do concerto entre mim e 
vós. O filho de oito dias, pois, será circuncidado; todo 
macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o 
comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que 
não for da tua semente. Com efeito, será circuncidado 
o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro; 
e estará o meu concerto na vossa carne por concerto 
perpétuo. 

 
A primeira coisa que Deus fez foi ir até Abrão e apresentar-Se como 

Deus Todo-Poderoso. Deus queria estabelecer uma aliança com ele, e 
sabia que o primeiro passo era deixar Abrão conhecê-Lo e saber sobre Ele. 
Deus apresentou-Se a Abrão com a aliança, e este concordou em entrar em 
aliança com Ele. 

 
Provérbios 18.22 
O que acha uma [verdadeira] mulher acha uma coisa 
boa e alcançou a benevolência do Senhor. 

 
Assim como Deus procurou Abrão para estabelecer com ele uma 

Aliança, o homem deve encontrar uma mulher, para ser sua esposa. 
Depois de se conhecerem um ao outro como amigos, e sabendo que 
realmente se encontrou a pessoa certa para passar o resto da vida, a 



pergunta deve ser: "Quer casar-se comigo?" Se a resposta for sim, então 
começam os planos para algum tipo de cerimônia. 

A prioridade deve ser para os votos. As palavras trocadas durante a 
cerimônia são os votos desejados pelos noivos para o casamento. Eles 
devem escolher os votos cuidadosamente e com a noção de que não 
estarão apenas repetindo-os um para o outro, mas para todos os que 
estiverem assistindo à cerimônia e também para o Pai, o Filho e o Espírito 
Santo. Assim como Deus fez o voto da Sua aliança com Abrão, eles fazem 
votos de aliança de um para com o outro. 

O evento seguinte foi a troca do nome de Abrão para Abraão, feita 
por Deus. Depois que os votos são trocados, o casal é, então, apresentado 
como Sr. e Sra. com o último sobrenome dele. Isto é declarar que o homem 
ofereceu a ela uma aliança e de que ela concordou com o pacto, e será a 
sua companheira. 

A seguir veio o sinal na carne, que selou a aliança entre Deus e Abraão e todos os varões das gerações dele. O sinal na carne foi o corte do 
prepúcio, a circuncisão. 

A primeira relação sexual entre os recém-casados deve acontecer 
após a cerimônia de casamento. Quando se consuma o ato, estabelece-se 
uma aliança na carne. Este é o sinal na carne da aliança do casamento. 

Deus é tão impressionante que até planejou como um homem e uma 
mulher devem se unir com a troca de votos, a mudança de nome e aliança na carne. 

Deus sabia quão importante é para ambos estarem sexualmente 
puros, livres de todas as alianças sexuais na carne, na sua noite de núpcias. 

É necessário acrescentar algo. Você pode ter planejado seu 
casamento e pensar que está certo ter relações sexuais porque, afinal de 
contas, você vai se casar. Errado! Quando você mantém relações sexuais 
antes da troca de votos, da mudança de nome e tudo o mais, está abrindo 
a porta para que o ciúme, a mágoa, a raiva, a falta de confiança e muitos 
outros ressentimentos minem seu relacionamento. Você também abre a 
porta para o pecado da fornicação fazer parte dele. Se vocês realmente se 
amam, podem esperar. Se não puderem esperar, então devem tratar do 
pecado da luxúria, e passar um tempo com outras pessoas em volta para 
que não se deparem com a situação de terem de dizer não. 



 
CAPÍTULO 4 - FILHOS DA ALIANÇA 

 
Mateus 19.5 
Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua 
mulher, e serão dois numa só carne. 

 
Como estabelecido no capítulo um, uma criança, quando nasce, tem 

uma aliança de sangue com seus pais. 
A passagem acima declara que um homem está em ligação com seus 

pais até que ele deixe aquela aliança e tenha uma relação sexual com sua 
mulher. Há muitos rapazes e garotas adolescentes que escolheram os 
caminhos do mundo e, por causa da falta de conhecimento da Palavra de Deus, seus pais se voltam para os mesmos caminhos para controlá-los. 

O resultado disso é a confusão, a contenda, a rebelião e toda obra 
maligna. Os pais, algumas vezes, desistem e expulsam seus filhos, 
achando que isso resolverá o problema. Muitas vezes, o jovem foge, 
pensando que qualquer coisa do mundo seria mais fácil do que morar em 
casa. Vamos analisar o que realmente aconteceu. 

Cada vez que você voluntariamente tem relação sexual, entra em 
aliança com aquela pessoa. A Escritura nos diz que um homem deve 
deixar seu pai e mãe e se unir à sua mulher, mas não diz que um homem 
deve deixar seus pais para satisfazer sua lascívia. Portanto, se você teve 
relações sexuais com uma pessoa ou com muitas, está ligado a cada pessoa em uma aliança de uma só carne. Na Epístola de Paulo é declarado: Ou 
não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque 
serão, disse, dois numa só carne (1 Co 6-16). 

A aliança de nascimento entre os pais e o jovem adulto traz confusão 
e relacionamento impedido quando o filho rompe com ela, mas os pais 
ainda tentam manter a sua parte do compromisso. Do mesmo modo, ter 
relação sexual antes de casar-se é pecado. Entrar em uma nova aliança e 
ainda tentar viver sob as bênçãos da aliança parental traz confusão e 
convida à contenda e às obras do diabo. Quando se tem relações sexuais, 



deixa-se para trás ou rompe-se a aliança inicial com os pais. Se eles não 
estiverem cientes deste fato, então, ainda tentarão ser sua autoridade, mas 
você revogou esse direito, de acordo com a Palavra. 

Cada pessoa com a qual se tem relações torna-se uma carne com o 
parceiro e, quando se tem mais do que uma aliança, não existe paz alguma 
para o jovem ou sua família. Quando o jovem peca, sabe no seu coração 
que existe alguma coisa errada no relacionamento entre ele e seu Pai 
celestial. Quando se arrepende, aquele pecado é perdoado, e ele volta a 
andar em comunhão com Deus. 

Os filhos de aliança de Deus podem fazer isso porque têm uma 
aliança eterna com o Pai por meio do sangue derramado de Jesus Cristo. 
Quando fazemos algo que macule o nosso pacto com Deus, pedimos 
perdão e seguimos a partir daí. Se você se uniu a alguém na carne, como 
fica? Qual aliança é a verdadeira e eterna? Quando deixamos a aliança 
com nossos pais para entrar em aliança com nosso cônjuge, então estamos em concordância com a Palavra de Deus. 

Ter relação sexual simplesmente por luxúria é pecado. Quando 
deixamos nossos pais por aquele companheiro especial, geralmente nossos 
pais estão de acordo com nossa escolha. O homem escolhe deixar a aliança 
quando pede a mão de uma mulher em casamento. A jovem é liberada 
pelos seus pais no altar pela concordância em dar ao homem a mão de sua 
filha em casamento. Na maioria das cerimônias de casamento, os 
ministros perguntarão: "Quem dá esta mulher para se casar com este 
homem?" O pai responderá: "A mãe dela e eu". Mesmo sem compreender 
o que fizeram, eles verbalmente desistem dos seus direitos de aliança com 
a jovem. 

Você pode estar falando a esta altura que está tudo bem, porque está 
casando-se com o sujeito ou com a única pessoa com a qual você teve 
relações. Como isso tudo pode afetá-lo? 

Vamos voltar para a Palavra de Deus. Já compartilhamos o texto de 
João (Jo 14.6), o qual diz que devemos ir ao Pai por intermédio de Jesus. Se 
você nunca nasceu de novo, então, tentar firmar-se nos direitos de aliança 
com Deus não vai funcionar. Você não pode ir ao banco e retirar dinheiro 
da conta de uma pessoa usando o seu nome. A aliança deve ser 
estabelecida e mantida sob a Palavra de Deus, para que todas as bênçãos 
abundantes da aliança sejam suas, no seu próprio nome, por intermédio 
de Jesus. 



Se já se tem relações com a pessoa com a qual está casando-se, está 
cometendo fornicação e também maculando as primícias da renda. 
Quando entrar no casamento, não terá o dízimo para ofertar ao Senhor, e a 
sua aliança terá o pecado da fornicação sobre ela. 

O pecado da fornicação no casamento dá margem para a culpa e 
suscita questões na mente, de como teria sido se tivesse esperado. De 
outro modo, haverá dúvidas quanto à fidelidade do seu companheiro. 

É possível imaginar se ele era realmente o companheiro adequado 
para se casar. Pode-se até pensar se vocês se teriam unido, se não fosse 
pela culpa ou pela gravidez. Estas questões causam condenação e 
levantam barreiras entre os cônjuges. Em muitas mulheres, as sementes de 
ressentimento e amargura criam raízes e crescem contra os seus maridos. 
Muitas se sentiram tão pressionadas, que cederam e descobriram, anos 
mais tarde, que desenvolveram uma antipatia pela relação sexual com 
seus maridos, por essa mesma razão. 

Quando você aceitou Jesus como seu Senhor, desenvolveu confiança 
total n’Ele e na Sua Palavra. Você sabe que, quando falar a Sua Palavra 
com fé, vai funcionar. Você sabe que Jesus disse que nunca o deixaria nem 
o desampararia, e assim será. Por causa da sua confiança n’Ele, você 
deseja servir a Ele e ser tudo o que pode e deve ser, de acordo com a Sua 
Palavra. 

Sua aliança de casamento é importante. Se existir o pecado da 
fornicação sobre a sua aliança, tudo o que você precisa é arrepender-se 
pela fornicação e por roubar de Deus o dízimo da sua renda. Então, una-se 
ao seu cônjuge e peçam perdão um ao outro por cederem à luxúria. Vão 
diante do Pai e agradeçam a Ele por terem o direito a uma aliança livre de 
pecado. Comecem a se firmar nos seus direitos de aliança de um para com 
o outro. Lembrem-se de que Deus perdoa e nunca traz à tona as coisas 
perdoadas. 

Entreguem o passado ao Pai e concordem em seguir juntos e fazer 
tudo o que puderem para glorificar o Nome de Jesus. Ganhem todas as 
almas que puderem para o Reino de Deus, pois a vinda de Jesus está 
próxima. 

Se você for homem, depois de ler que a semente e a primícia estão 
na mulher, você pode ter decidido que está tudo bem seguir em frente e 
ter relações sexuais e, então, arrumar para si uma virgem quando estiver 



pronto para se casar. A Palavra de Deus diz claramente que as relações 
sexuais trazem como conseqüência uma aliança de carne e, portanto, você 
macularia o sangue da aliança e o dízimo a Deus. 

Vamos examinar a parte na aliança de sangue e o dízimo da primícia 
de acordo com a Palavra de Deus. 

 
Levítico 22.21 
E, quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao 
Senhor, separando das vacas ou das ovelhas um voto 
ou oferta voluntária, sem mancha será, para que seja 
aceito; nenhum defeito haverá nele. 
 
Hebreus 9.14 
Quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito 
eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, 
purificará a vossa consciência das obras mortas, para 
servirdes ao Deus vivo? 

 
Você, homem, pode casar-se com uma virgem, mas, se você teve 

relações sexuais anteriores, então o sangue do hímen será contaminado 
quando fluir. Não apenas você terá contaminado o sangue da aliança 
entre você e sua esposa mas, porque o sangue foi contaminado, Deus Pai 
não pode olhar para ele como uma oferta da sua renda. Não roube de 
Deus o fruto de uma semente que Ele deu, porque é para ser apresentado 
como dízimo do casamento. Não se contamine. Reserve-se para a sua 
esposa, para ser o cabeça do seu lar. 

Adão perdeu o seu domínio de governo quando pecou, e assim os 
homens perdem ou cedem a sua posição de cabeça para o inimigo, 
quando se inclinam à lascívia e ao sexo antes do casamento. Os rapazes 
entregam para Satanás a sua posição de cabeça do lar e a sua 
masculinidade. Um rapaz de qualquer idade reivindica a sua autoridade e 
virilidade quando faz a oração do capítulo seis, e quando permanece 
sexualmente livre de pecado até o casamento ou quando tem relações 
sexuais com a sua esposa. 

Se você for um adolescente que ainda vive em casa com seus pais, e 
entrou em aliança sexual, então precisa fazer também a oração 



mencionada acima. Se deseja que tudo se acerte entre você e seus pais, 
lembre-se de que o sexo é algo que Deus criou como um lindo ato de amor, 
para ser compartilhado entre marido e mulher. O sexo não é um jogo para 
se brincar com toda pessoa com que se namora. O namoro é para conhecer 
o outro no plano da alma, não para sexo simplesmente ou para conhecer o 
corpo. Após fazer a oração do capítulo seis, peça a Deus para renovar a 
aliança com seus pais. Reconheça que você deseja voltar a ter uma 
situação correta com eles. Siga em frente com Deus a partir daí, 
caminhando nos passos de Jesus. 

Você pode se perguntar se seus pais sabem sobre as atividades 
sexuais em que você se envolveu. Busque a Deus sobre como administrar 
as circunstâncias. Se deve contar a eles ou não, isso é entre você e Deus. Se 
você decidir conversar com eles, lembre-se de orar e pedir ao Pai para 
preparar o coração deles, para que sejam compreensivos e amorosos, em 
Nome de Jesus. Você pode ainda querer pedir aos seus pais que os três orassem juntos, antes de você falar. 

Deus o ama muito. Ele quer apenas o melhor em todas as áreas da 
sua vida. Todo adulto passou pelos anos de adolescência. Lembre-se, 
Deus ajudou muitos adolescentes a entrarem na idade adulta. Olhe para o 
Pai e aguarde somente o melhor. 

 
João 10.10 
Eu vim para que tenham vida e a tenham com 
abundância. 
 
Filipenses 4.19 
O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas 
a vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. 

 
CAPÍTULO 5 - PAIS DA ALIANÇA 

Se o seu filho conversar com você, lembre-se de que o Pai é rápido 
para perdoar e esquecer. Você, como progenitor, escolhido por Deus para 
educar seu filho, deve também ser rápido para perdoar e compreender. 



Não coloque culpa e condenação extra. A falta de comunicação entre os pais e filhos é a maior causa do assim chamado conflito de gerações. Você se lembra de quantas vezes desejou ter falado com seus 
pais? Os filhos, muitas vezes, têm medo de falar aos seus pais sobre seus 
problemas! Como pais, somos em geral prontos para gritaria, para 
ficarmos exasperados, ficamos embaraçados e reagimos, em vez de 
gastarmos tempo ouvindo Deus e eles. Nós nos esquecemos de que uma 
vez já tivemos a idade que os nossos filhos adolescentes têm hoje, e que 
tivemos alguns dos mesmos problemas para resolver. 

Para quem nos voltamos com os nossos problemas? Temos uma 
grande responsabilidade de levantar uma geração de pessoas poderosas 
para Deus. Considerando que nossos filhos pertencem a Ele em primeiro 
lugar, sempre devemos buscar ao Pai no que lhes diz respeito. Se 
estivermos de joelhos em favor deles diante do Pai, então saberemos 
quando o problema estiver a caminho e poderemos detê-lo no reino 
espiritual. Os filhos são um dom de Deus, entregue em confiança ao nosso 
cuidado. Não existe chamado maior para ministrar do que o nosso chamado para ministrar o amor de Deus aos nossos filhos. 

Os adolescentes em todo o mundo clamam por honestidade e ajuda 
porque os pais ficam envergonhados, acanhados, ou ignoram como 
discutir sobre sexo com eles. A relação sexual foi criada por Deus, para o 
amor entre um marido e uma esposa. O inimigo o transformou em algo 
feio, sujo, mau, cruel e doentio para muitos. Satanás está determinado a 
roubar a semente que homens e mulheres teriam de apresentar ao Pai, a 
semente do dízimo do seu casamento e da aliança de sangue entre eles. 
Ele determinou destruir a pureza e a santidade de um homem e de uma 
mulher, e tem feito isso em muitas vidas. 

É tempo de nós, no Corpo de Cristo, assumirmos uma posição. Devemos compreender o ataque e, com o conhecimento da Palavra de 
Deus e do poder no Nome de Jesus, fazermos Satanás retroceder para o 
seu lugar, debaixo dos nossos pés. O ato de fazer amor é santo e imaculado apenas no leito conjugal formado por uma só carne. 

Realmente creio que nós, como pais, somos responsáveis pela 
virgindade dos nossos filhos até a noite de núpcias deles. A Palavra de 
Deus deixa isso muito claro. 

 



Deuteronômio 22.13-21 
Quando um homem tomar mulher, e, entrando a ela, 
a aborrecer, e lhe imputar coisas escandalosas, e 
contra ela divulgar má fama, dizendo: Tomei esta 
mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem; 
então, o pai da moça e sua mãe tomarão os sinais da 
virgindade da moça e levá-los-ão para fora aos 
anciãos da cidade, à porta. E o pai da moça dirá aos 
anciãos: Eu dei minha filha por mulher a este homem, 
porém ele a aborreceu; e eis que lhe imputou coisas 
escandalosas, dizendo: Não achei virgem tua filha; 
porém eis aqui os sinais da virgindade de minha filha. 
E estenderão o lençol diante dos anciãos da cidade. 
Então, os anciãos da mesma cidade tomarão aquele 
homem, e o castigarão, e o condenarão em cem siclos 
de prata, e os darão ao pai da moça, porquanto 
divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. E lhe 
será por mulher, e em todos os seus dias não a 
poderá despedir. Porém, se este negócio for verdade, 
que a virgindade se não achou na moça, então, 
levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os 
homens da sua cidade a apedrejarão com pedras, até 
que morra; pois fez loucura em Israel, prostituindo-se 
na casa de seu pai; assim, tirarás o mal do meio de ti. 

 
Esta foi a carta da Lei antes da nova Aliança ser estabelecida pelo 

sangue de Jesus. Mesmo sendo uma parte da Lei, a Palavra nunca muda. 
As responsabilidades com relação ao Senhor foram estabelecidas e 
permanecem as mesmas. Nós, como pais, somos responsáveis pelos 
nossos filhos enquanto estiverem debaixo da nossa aliança. Não temos 
mais que nos reportar aos anciãos da cidade, mas teremos de nos apresentar diante de Deus algum dia e responder a Ele. 

 
Provérbios 22.6 
Instrui o menino no caminho em que deve andar, e, 
até quando envelhecer, não se desviará dele. 
 
Isaías 38.19 



Os vivos, os vivos, esses te louvarão, como eu hoje 
faço; o pai aos filhos fará notória a tua verdade. 
 
Efésios 6.4 
E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas 
criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. 

 
Nós, como pais, somos responsáveis pelo ensino e treinamento dos 

nossos filhos de acordo com a Palavra de Deus. É muito claro na Palavra que as relações sexuais antes do casamento são erradas. Se não 
ensinarmos nossos filhos, se não os guardarmos no seu relacionamento 
com o sexo oposto, se não estabelecermos neles os fatos concernentes ao 
sexo de acordo com as Escrituras, então deixaremos de cumprir as nossas 
responsabilidades como pais. 

Temos de deixar de lado nosso acanhamento e começarmos a ser 
muito francos e honestos com nossos filhos. Devemos estudar na Palavra e 
buscar a sabedoria de Deus quanto aos assuntos relacionados a sexo que 
não sabemos ou de que não temos certeza. Não podemos educar e 
aconselhar efetivamente nossos filhos sem conhecermos o que a Palavra 
de Deus nos ensina. 

 
Oséias 4.6 
O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o 
conhecimento. 

 
Levante-se e não permita que seu filho seja destruído pela falta de 

conhecimento da Palavra de Deus sobre sexo! 
 

CAPÍTULO 6 - ALIANÇAS DEMAIS 
Consideremos a palavra aliança. Ela se estabelece entre um homem e uma mulher por meio da passagem entre pedaços de carne, formando 

algo compacto, firmemente unido como partes ou partículas de corpos 
sólidos. 



O hímen é uma parte do plano de Deus. Ele planejou que um 
homem se relacionasse sexualmente com sua esposa, estabelecesse uma 
aliança de sangue e ofertasse as primícias da sua renda a Ele. O Pai deseja 
que marido e esposa unam-se ao fazer amor para se lembrarem e 
glorificarem aquela aliança. Primeiro de tudo, você deve compreender que, 
quando tem uma relação sexual, você entra em uma aliança de carne com 
o parceiro. Você lhe deu o direito de se tornar uma só carne com você. 
Devemos ter apenas uma aliança com Deus. Ter ligação com outro deus 
traz confusão e abre a porta para toda obra maligna na vida. O mesmo 
princípio atua se você entrar em mais de uma aliança sexual. 

Quando pecamos, pedimos perdão no Nome de Jesus. Quando 
exercemos autoridade sobre os demônios, usamos o Nome dEle. Quando 
impomos as mãos sobre os enfermos, declaramos cura também em Seu 
Nome. 

 
Filipenses 2.10 
Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos 
que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra. 
 
Hebreus 4.12 
Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais 
penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e 
penetra até a divisão da alma, e do espírito, e das 
juntas e medulas, e é apta para discernir os 
pensamentos e intenções do coração. 
 
Marcos 10.8 
E serão os dois uma só carne e, assim, já não serão 
dois, mas uma só carne. 
 
1 Coríntios 6.16 
Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-
se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa 
só carne. 

 



Usando o precioso Nome de Jesus, podemos exercer autoridade 
sobre todas as alianças anteriores e destruí-las, removendo-as de nós, 
penetrando até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, 
liberando o nosso controle sobre os parceiros de alianças anteriores e o 
controle deles sobre nós. Se você nunca se tiver casado, ou se esse for o 
seu segundo, terceiro ou décimo casamento, você deve destruir as alianças 
anteriores. 

Cada pessoa com a qual você teve relação sexual tornou-se uma só 
carne com você. Isso causa confusão e é prejudicial ao casamento em que 
você pode estar entrando, ou para o casamento em que você está agora. 

Se quiser destruir uma aliança prévia, repita a seguinte oração em 
voz alta, bem como em seu coração: 

 
"Pai, no Nome de Jesus, eu me separo de toda pessoa com a qual 

entrei em aliança pela relação sexual. Eu destruo os seus direitos de aliança sobre mim no Nome de Jesus. Destruo o meu direito de aliança 
sobre ela no Nome de Jesus. Perdoa-me, Pai, por eu ter-me comprometido 
com toda e qualquer aliança. Perdoa-me por ter entrado em pecado sexual 
e ter contaminado as primícias da minha oferta que eram para serem Tuas. 
Eu Te agradeço e Te dou louvor e glória por ter sido perdoado, e por eu 
estar agora livre de ser uma só carne com alguém a não ser meu marido 
ou esposa, escolhido no Teu tempo perfeito. Eu recebo a minha libertação 
de toda culpa e condenação por causa das alianças. Eu me separo do 
passado e caminho para os Teus braços amorosos e misericordiosos, tendo 
restaurado a minha virgindade diante de Ti. No Nome de Jesus, amém". 

 
Que tal você nascer de novo e libertar-se da fornicação e do 

adultério? Você está perdoado mas, a menos que destrua a(s) aliança(s), 
usando o Nome de Jesus, você ainda é uma só carne com cada pessoa nas 
relações sexuais mantidas. Vamos discutir a diferença entre pecado e 
aliança. 

 
Pecado: afastamento voluntário de um agente moral com relação a 

um hábito prescrito pela sociedade ou por lei ou por comando divino; 
transgressão; ato voluntário de desobediência. 



Aliança: consentimento ou acordo mútuo entre duas ou mais 
pessoas para fazer, ou para realizar algum ato ou coisa; contrato; arranjo. 

 
Gálatas 6.7,8 
Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; porque 
tudo o que o homem semear, isso também ceifará. 
Porque o que semeia na sua carne da carne ceifará a 
corrupção; mas o que semeia no Espírito do Espírito 
ceifará a vida eterna. 
 
Jeremias 17.10 
Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os 
pensamentos; e isso para dar a cada um segundo os 
seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. 
 
Jeremias 32.19 
Grande em conselho e magnífico em obras; porque os 
teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos 
filhos dos homens, para dar a cada um segundo os 
seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. 
 
2 Coríntios 5.10 
Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de 
Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver 
feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 
 
1 Coríntios 6.16-20 
Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-
se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa 
só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um 
mesmo espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que 
o homem comete é fora do corpo; mas o que se 
prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não 
sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, 
que habita em vós, proveniente de Deus, e que não 
sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por 
bom preço; glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no 
vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 



 
Vamos ver alguns exemplos para ajudar a esclarecer isso. 
 

2 Coríntios 5.17 
Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é: 
as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez 
novo. 

 
Quando você aceita Jesus, Ele remove todos os pecados anteriores e 

a morte do seu espírito, que se torna vivo. As trevas se tornam luz e vida. 
Atitudes como mau humor, bebedeira, ódio, mania de amaldiçoar e 
pecados carnais semelhantes parecem prolongar-se na maioria das vidas. 
Quando encontramos tempo para renovar a nossa mente com a Palavra de 
Deus e passamos cada vez mais tempo com o Pai, começamos a nos 
levantar e a exercer a nossa autoridade sobre esses pecados no Nome de 
Jesus. Ainda há espíritos demoníacos na vida de muitas pessoas, dos quais elas terão de ser libertas, mesmo depois de terem nascido de novo. 

Se você comprar uma nova camisa ou vestido, pode vestir e parecer 
ótimo, mas você precisa remover as etiquetas e os vincos que já estavam lá. 
Da mesma forma, alianças anteriores devem ser liberadas ou destruídas, 
para que não tenham parte na sua vida. Se você era obeso, ao nascer de 
novo não perdeu peso imediatamente. Você teve de usar a Palavra de 
Deus e o Nome de Jesus para subjugar a carne e permitir que o seu 
espírito se levantasse. Da mesma maneira, você deve usar o Nome de 
Jesus sobre todas as alianças anteriores. 

Se um homem for nascido de novo e se casar com uma mulher que 
não é, e, mais tarde, ela receber o Senhor Jesus como seu Salvador, a 
aliança entre eles é apagada? Não, os pecados dela são perdoados, mas a aliança entre os dois ainda permanece. A única diferença é que, se forem, 
uma só cabeça e um só corpo e ambos nascerem de novo, o Pai honrará o 
casamento deles. 

Lembre-se de que há uma diferença entre aliança e pecado. A 
Palavra nos diz que, quando pedimos que Jesus entre em nosso coração, 
somos perdoados de todos os nossos pecados. 

 



Atos 26.18 
Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres 
à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que 
recebam a remissão dos pecados e sorte entre os 
santificados pela fé em mim. 

 
Muitas vezes, no decurso de uma libertação, pede-se a uma pessoa 

para denunciar alguma ligação ou participação que ela teve com obras 
satânicas ou malignas. Se você orar e denunciar as alianças será liberto, e nenhum parceiro sexual anterior terá qualquer posição em sua vida, no Nome de Jesus. 

Talvez você fosse virgem e seu companheiro não, ou talvez nenhum 
de vocês fosse. Você pode exercer autoridade sobre alianças anteriores às 
quais seu cônjuge estaria ligado? Um cônjuge cristão pode exercer autoridade e "amarrar" as alianças sexuais anteriores do seu companheiro até o momento em que seu companheiro perceba o significado dessa revelação e possa destruir as alianças por si mesmo. Como você é uma só carne com seu companheiro, pode tornar as alianças anteriores dele totalmente ineficazes. 

Também pode exercer autoridade sobre espíritos malignos, sobre a 
doença e sobre tudo que vier contra o seu cônjuge até que ele esteja 
fundamentado na Palavra de Deus; você pode ficar na brecha 6 por ele, em 
relação às alianças anteriores. Quando ele se conscientiza da revelação da 
cura, então Deus espera que ele comece a se firmar na Palavra e receba 
diretamente dEle a revelação. O mesmo princípio se aplica às alianças 
sexuais. Quando ele estiver consciente do fato de que ainda está em 
aliança com parceiros anteriores, então será responsabilidade dele destruir 
tais laços. 

Se você teve relações sexuais com alguém que agora está morto, 
você já está livre de ser uma só carne com essa pessoa. 

 

                                                   
6 Nota da revisão: referência sobre a expressão "na brecha", no sentido de orar por 
alguém: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na 
brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse; mas a ninguém achei 
(Ez 22.30) 



CAPÍTULO 7 - A VIRGINDADE 
O hímen é criação de Deus com o propósito de estabelecer uma 

aliança de sangue no casamento, e é a semente que dará as primícias da 
renda, o dízimo da vida dessa união. Pelo precioso Nome de Jesus, se você e seu novo cônjuge se unirem livres de outras alianças, Deus honrará e 
abençoará o seu casamento e os chamará de marido e mulher. O Pai deseja 
que todos os casados, segundo a lei da Terra, apresentem-se diante dEle 
como uma cabeça e um só corpo, para serem unidos por Ele. O Senhor 
deseja que o casamento se torne Santo novamente, porque nosso mundo 
tem deturpado os valores estimados por Deus. 

Vamos ver mais uma vez: 
 

Hebreus 13.4 
Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. 

 
Lembre-se de que nós salientamos o fato de que o Espírito Santo 

pode trazer revelações diferentes a partir de uma mesma Escritura. Deus 
Pai quer que nós saibamos que o matrimônio deve ser venerado entre 
todos. A Palavra nos diz que é melhor que um homem e uma mulher se 
casem do que caiam em tentação (ver 1 Co 7.9). 

 
1 Coríntios 7.2 
Mas, por causa da prostituição, cada um tenha a sua 
própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio 
marido. 

 
Cada homem com a própria mulher e cada mulher com o próprio 

marido é a questão. Deus pretendeu que um homem tivesse apenas uma 
esposa. O casamento é venerado, e o leito é sem mácula quando um 
homem, totalmente livre de qualquer aliança, entra em casamento com 
uma mulher também totalmente livre de qualquer outro elo. Quando você 
tem aliança com uma outra pessoa, então macula o seu leito. Um leito 



maculado não pode de modo algum ser abençoado nem venerado por 
Deus. 

Talvez você seja uma jovem ou uma mulher casada cujo hímen 
tenha sido rompido durante uma atividade esportiva — um passeio de 
bicicleta, uma queda, um exame médico, ou tenha sido violada por 
alguém. Talvez o inimigo tenha roubado a sua virgindade, ou você 
voluntariamente a tenha entregado. Você gostaria de entrar em um 
casamento de aliança de sangue e ter o casamento que Deus realmente 
deseja que você tenha? Então, você pode ter o hímen recolocado ou 
recriado. 

 
Nestes últimos dias, vamos ver a glória de Deus mais 

abundantemente. Na glória, veremos milagres que temos esperado há 
tempos. Como estabelecido em um capítulo anterior, o sangue do hímen é 
a primícia do seu casamento, que é para ser oferecida ao Senhor. No plano financeiro, somos ensinados a crer em Deus para termos dinheiro e a dá-lo 
como nossa semente. 

Se Deus nos provê financeiramente como semente, então, Ele 
restaurará o hímen para que possamos ofertar o sangue a Deus. Nada é 
impossível para Ele! 

 
2 Coríntios 9.10 
Ora, aquele [Deus] que dá a semente ao que semeia e 
pão para comer também multiplicará a vossa 
sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. 
 
Mateus 21.22 
E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. 

 
Ore e peça ao Pai que substitua o hímen. Esta é uma parte muito 

importante do plano de Deus. Nosso Pai deseja ficar à nossa frente para 
repreender o devorador. Ele deseja que o seu casamento seja tudo e ainda 
mais do que você sonhou. Quando o Pai está adiante de nós, então, 
podemos ocupar-nos com os negócios d’Ele em vez de, constantemente, 
termos de resistir ao diabo por nós mesmos. 



A recriação do hímen é um milagre muito especial para Deus. No 
Corpo de Cristo pode haver aqueles que têm problema com a idéia de que 
Deus possa recriar o hímen. Se alguém na igreja admitir que nada tem 
para ofertar, muitos de nós alegremente daremos àquela pessoa, para que 
tenha o que semear. A Palavra nos conta que Deus sabe como dar até 
melhores dádivas do que as que nós damos. 

 
Mateus 7.9-11 
E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o 
seu filho, lhe dará uma pedra? E, pedindo-lhe peixe, 
lhe dará uma serpente? Se, vós, pois, sendo maus, 
sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais 
vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe 
pedirem? 

 
Sendo homem, tudo o que você tem a fazer é arrepender-se e 

destruir a aliança na qual tomou parte. Peça ao Pai que receba você novamente como virgem na sua masculinidade e Ele o fará. 
Nesse ponto, lembre-se de que Deus honrará e abençoará um 

casamento de uma só cabeça e uma só carne, sem quaisquer outras 
alianças. A graça de Deus é suficiente, e Ele preparou o caminho para que 
você entre naquela aliança maravilhosa de uma só carne. 

Se você orou e destruiu todas as outras alianças, e deseja ter apenas 
uma aliança com seu cônjuge, então, façam juntos a oração que se segue. 
Se você nunca se casou e nunca teve relações sexuais, isso ainda não é 
para você. 

 
"Pai, no Nome de Jesus, estamos diante de Ti como Teus filhos. Nós 

sabemos que a Tua divina vontade era de que nós tivéssemos uma aliança 
de sangue virgem. Nós entramos em uma aliança de casamento agora, 
diante de Ti, no Nome de Jesus. Recebemos um ao outro como parceiros 
de aliança, fazendo votos mútuos de ficarmos juntos na Palavra de Deus. 
Nós pedimos, Pai, no Nome precioso de Jesus, que Tu nos recebas como 
marido e mulher. Que nós agora possamos estar juntos como um. Deste 
ponto em diante na nossa vida, fazemos o voto de ter apenas uma aliança, 
a de marido e mulher. Agradecemos a Ti, Pai, no Nome de Jesus. Amém". 



 
Agora, quando forem para o seu leito conjugal, agradeçam ao Pai 

por vocês estarem entrando na aliança de amor estabelecida a partir de 
uma só carne. Se você creu em Deus para recolocar o hímen, entregue as 
primícias da sua renda tornando-se um para Ele. O sangue representa a 
própria vida do casamento. Portanto, você está ofertando a vida do seu 
casamento ao Senhor. Quando você faz isso, o versículo seguinte 
realmente está falando sobre você. 

 
Mateus 19.6 
Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, 
o que Deus ajuntou não separe o homem. 

 
A essa altura, muitos estarão questionando como podem saber se o 

hímen foi realmente restaurado. Antes de tudo, não é uma parte do corpo 
que possa ser percebida com facilidade. Na ruptura do hímen haverá um 
sangramento momentâneo. O sangue não será como o menstrual, e haverá 
mais do que o que sai de um arranhão, por exemplo, durante as prelimi-
nares. Se houver sangramento ocasionado por uma infecção, então ele vai 
e volta, mas o do hímen é suficiente para cobrir tanto você como seu 
companheiro na área genital. 

Se você ora e crê que Deus restaurará o hímen, pode ser examinada 
por um médico. Ele será capaz de lhe dizer se o hímen está presente ou não. Deus deseja restituir a semente ao semeador. Confiar e crer em Sua 
Palavra é a maneira certa de receber a semente. Se o hímen não for 
restaurado imediatamente, não fique aborrecida. Deus conhece o seu 
coração e Ele a abençoará e recriará o hímen para você. As curas não são 
sempre vistas quando recebemos o conhecimento e pedimos por cura. 
Mesmo sendo curados no reino espiritual, pode levar tempo para que a 
cura se manifeste no plano natural. 

Se você foi estuprada, o que isso tudo tem a ver com você? Há ou 
não uma aliança? Vamos ver a definição da palavra estuprar. 

Estuprar: dominar a vontade da mulher pela força; saquear. 
Se você foi violentada sexualmente, o estuprador lhe impôs uma lei 

espiritual de se tornar uma só carne pelo ato sexual. Durante o ataque, o 



estuprador rouba de você a sua semente, a sua escolha, e a parte mais 
privada da sua vida. Ele torna-se uma só carne com você, e esta é a razão 
pela qual é tão difícil esquecer a dor e a agonia de ser estuprada. O ladrão 
roubou de você nos planos emocional, espiritual e físico. Se isso aconteceu, 
faça a oração que se segue e creia que Deus a libertará de todas as 
lembranças dolorosas do ataque: 

 
"Pai, no Nome de Jesus, eu perdôo ao homem que me estuprou. 

Peço que Tu o perdoes e o ajudes. Eu me separo dele para que não seja 
uma só carne comigo, no Nome de Jesus. Não sou mais parte dele, e ele 
não é mais parte de mim. Peço que, pelo Teu Espírito Santo amoroso, Tu 
apagues a dor, a ferida e todas as lembranças que me perseguem. Eu Te 
agradeço e Te dou toda a glória, porque o sangue de Jesus Cristo, Teu 
Filho, lava-me de tudo isso, no Nome de Jesus. Amém". 

 
Agora que você foi liberta, certifique-se de entregar tudo a Deus e 

deixar tudo com Ele. O Pai não deseja que você se sinta suja e 
desvalorizada, mas que você se sinta livre da aliança sexual que lhe foi 
imposta. Ele a ama e quer ser tudo o que você precisa para a vida, a saúde 
e a abundância. A Palavra de Deus nos ensina e nos tranqüiliza, como no 
texto a seguir: 

 
Filipenses 4.6,7 
Não estejais inquietos por coisa alguma; antes, as 
vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de 
Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a 
paz de Deus, que excede todo o entendimento, 
guardará os vossos corações e os vossos sentimentos 
em Cristo Jesus. 

 
Se você foi o estuprador, também tem uma grande responsabilidade. 

Primeiramente, deve confessar o seu pecado diante de Deus Pai e pedir 
perdão no precioso Nome de Jesus. Também deve destruir a aliança que 
você impôs a alguém. Em seguida, você precisa ser liberto das forças 
malignas que o levaram a estuprar. A libertação só vem por meio do 
Nome de Jesus. 



Há muitos servos no Corpo de Cristo que sabem como ajudar a 
arrancá-lo das trevas para a luz com Jesus. Busque a Deus e peça que Ele o 
dirija para a ajuda da pessoa certa. Se você não tem certeza sobre aonde ir, 
encontre uma igreja que ensine a seguinte passagem: 

 
Marcos 16.15-18 
E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o 
evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado 
será salvo; mas quem não crer será condenado. E 
estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome, 
expulsarão demônios; falarão novas línguas; pegarão 
nas serpentes; e, se beberem alguma coisa mortífera, 
não lhes fará dano algum; e imporão as mãos sobre 
os enfermos e os curarão. 

 
Você vai precisar ler a Bíblia diariamente e tomar uma decisão firme 

quanto a nunca mais voltar ao passado. Deus tem um propósito para a sua 
vida. Estabeleça um alvo para alcançar a soberana vocação de Deus e 
encontre a comunhão em uma igreja que ensine a Palavra. 

 
Filipenses 3.13,14 
Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja 
alcançado; mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-
me das coisas que atrás ficam e avançando para as 
que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo 
prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. 

 
Muitos que lêem este livro podem ter-se envolvido com a homossexualidade. Talvez alguns se considerem ativistas gays. O que a 

aliança e o fato de se tornar uma só carne têm a ver com tais pessoas? Foi 
estabelecida uma aliança com outra pessoa do mesmo sexo? É possível 
que tenha contaminado as primícias do seu dízimo para Deus ou não? 

Vamos examinar algumas Escrituras da Palavra de Deus. 
 

1 Coríntios 6.9,10 



Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino 
de Deus? Não erreis: nem os devassos [fornicadores], 
nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os 
efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem 
os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, 
nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 
 
Romanos 1.24-28 
Pelo que também Deus os entregou às 
concupiscências do seu coração, à imundícia, para 
desonrarem o seu corpo entre si; pois mudaram a 
verdade de Deus em mentira e honraram e serviram 
mais a criatura do que o Criador, que é bendito 
eternamente. Amém! Pelo que Deus os abandonou às 
paixões infames. Porque até as suas mulheres 
mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, 
semelhantemente, também os varões, deixando o uso 
natural da mulher, se inflamaram em sua 
sensualidade uns para com os outros, varão com 
varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos 
a recompensa que convinha ao seu erro. E, como eles 
se não importaram de ter conhecimento de Deus, 
assim Deus os entregou a um sentimento perverso, 
para fazerem coisas que não convém. 

 
Segundo minha concepção, as palavras seguintes podem ser 

definidas como: 
 
Fornicador: homem ou mulher prostituta; quem indulge em luxúria 

ilegal; meretriz de qualquer sexo. 
Efeminado: homem que tem qualidades femininas ao invés de 

masculinas; afetado. 
 
Agora leiamos: 
 

1 Coríntios 6.18 



Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem 
comete é fora do corpo; mas o que se prostitui peca 
contra o seu próprio corpo. 

 
A homossexualidade é pecado. Tanto a relação sexual anterior ao 

casamento, ou a extraconjugal, quanto o sexo não natural são abominações 
diante de Deus. A Palavra estabelece que Deus criou a mulher para o 
homem. 

 
Gênesis 2.21-24 
Então, o SENHOR Deus fez cair um sono pesado sobre 
Adão, e este adormeceu; e tomou uma das suas 
costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela 
que o SENHOR Deus tomou do homem formou uma 
mulher; e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora 
osso dos meus ossos e carne da minha carne; esta 
será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. 
Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e 
apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. 

 
Você pode ter uma aliança ou ser uma só carne com uma pessoa do 

mesmo sexo? A resposta é sim. Satanás tem uma falsificação para tudo 
que Deus criou. Quando dois homens se juntam para ter sexo anal, eles 
rompem os tecidos e ocorre sangramento. Quando duas mulheres se 
juntam usando materiais feitos pelo homem para satisfazer uma a outra, 
algumas vezes, machucando-se, existe uma aliança de sangue satânica e 
são criados votos impuros, fazendo com que elas sejam uma só carne. 

O mesmo é verdade para o masoquismo e o sadismo, que são 
perversões sexuais. Os parceiros sentem prazer por serem feridos e 
abusados. Mesmo que não haja sangramento, dois homens estabelecem 
aliança tendo sexo anal ou oral. O mesmo acontece com duas mulheres 
pelo sexo oral, ou pelo uso de outros materiais. Lembre-se de que a 
aliança é estabelecida quando se passa entre pedaços de carne, e por 
partes ou partículas de corpos sólidos, íntima e firmemente unidas. 

Se um homem tiver estado com outro homem, ele está em aliança com aquele como uma só carne. No reino espiritual, ambos são a cabeça 
do corpo, e totalmente deformados. Eles têm cabeças sem corpos. Se uma 



mulher tiver estado com outra, ela está em aliança com a companheira 
como um só corpo. No reino espiritual, elas são apenas corpos, e também 
estão totalmente deformadas, pois não têm cabeça. Também se 
contaminaram no sentido da oferta da primícia da renda ao Senhor. 

O que precisa ser feito é receber libertação do espírito satânico que 
governa a mente e o corpo das pessoas envolvidas nesse tipo de relação. 
Renunciar ao pecado e buscar a Deus de todo o coração é o primeiro passo. 
Depois, é preciso pedir a Deus para dirigi-los à pessoa certa, para que 
possa ajudá-los e dar-lhes o apoio de que necessitam para caminhar com o 
Senhor. 

Se essas pessoas quiserem sair da bagunça espiritual em que se 
encontram, poderão fazer a seguinte oração: 

 
"Pai, no Nome de Jesus, perdoa-me por dar o meu corpo a Satanás. 

Eu Te peço para me receberes de volta à Tua presença. Pela Tua força, sei que posso suportar. Eu tomo o Nome de Jesus e o Seu sangue e destruo 
todas as alianças em que entrei com outros homens (ou mulheres). Eu os 
liberto da sua aliança comigo e me libero da minha aliança com eles. Não 
somos mais uma só carne. Pai, eu Te agradeço por me libertares da 
fortaleza de Satanás e por eu conseguir isso com a Tua ajuda. Eu Te 
agradeço porque, pelo sangue que Jesus derramou por mim, sou limpo e, 
de acordo com a Palavra, meu passado se foi e eu começo bem aqui e 
agora, livre do pecado, das alianças dos atos sexuais satânicos. Estou livre 
para seguir em frente Contigo, no Nome precioso de Jesus. Amém". 

 
Deus ama você e tem um plano para a sua vida. Leia a Bíblia e 

busque a Deus quanto ao que você tem de fazer a partir de então. 
Encontre uma boa igreja e envolva-se na comunhão com outros que 
creiam em Jesus e no poder do Seu Nome. 

 
CAPÍTULO 8 - O GRANDE MISTÉRIO 

 
Efésios 5.32 



Grande é este mistério; digo-o, porém, a respeito de 
Cristo e da Igreja. 

 
Qual é exatamente este grande mistério a respeito de Cristo e da 

Igreja, e como ele poderia ser encaixado em um livro sobre fatos sexuais? 
Vamos voltar ao texto de Paulo aos Efésios. 
 

Efésios 5.23-33 
[...] 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 seu marido. Vós, 
maridos, amai vossa mulher, 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 apresentara si mesmo igreja gloriosa, 
sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas 
santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amara 
sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem 
ama a sua mulher ama-se a si mesmo. Porque nunca 
ninguém aborreceu a sua própria carne; antes, a 
alimenta e sustenta, como também o Senhor à igreja; 
porque somos membros do seu corpo. Por isso, 
deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à 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. 

 
Já estabelecemos que um homem deve deixar seu pai e sua mãe para 

entrar em uma nova aliança com sua mulher. Pela Palavra, 
estabeleceremos que há ainda uma outra razão para um homem ter 
apenas uma mulher. 

 
1 Coríntios 6.13-21 



Os manjares são para o ventre, e o ventre, para os 
manjares; Deus, porém, aniquilará tanto um como os 
outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão 
para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, 
que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a 
nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos 
corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os 
membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma 
meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se 
ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? 
Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se 
ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da 
prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora 
do corpo; mas o que se prostitui peca contra o seu 
próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o 
templo do Espírito Santo, que habita em vós, 
proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 
Porque fostes comprados por bom preço; glorificai, 
pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os 
quais pertencem a Deus. 
 
1 Coríntios 6.13-20 (Bíblia Viva) 
Por exemplo, tomemos a questão da comida. Deus 
nos deu apetite pelo alimento e estômago para digeri-
lo. Isso, porém, não quer dizer que devamos comer 
mais do que precisamos. Não pensem em comer como 
coisa importante, pois dia virá quando Deus acabará 
tanto com o estômago quanto com o alimento. Já o 
pecado sexual nunca está certo: nossos corpos não 
foram feitos para isso, mas sim para o Senhor, e o 
Senhor deseja encher os nossos corpos com Ele 
próprio. 
E Deus, pelo seu poder, levantará os nossos corpos 
dentre os mortos, tal como levantou o Senhor Jesus 
Cristo. Vocês não compreendem que seus corpos são, 
na realidade, partes e membros de Cristo? Assim, 
poderia eu ser parte de Cristo e uni-lo a uma 
prostituta? Nunca! E vocês não sabem que, se um 
homem se unira uma prostituta, ela se torna parte 
dele, e ele se torna parte dela? Porque Deus afirma na 
Escritura que aos seus olhos os dois se tornam uma só 
pessoa. Entretanto, se vocês se entregarem ao 
Senhor, vocês e Cristo se unem como uma só pessoa. 



Eis por que eu digo: Fujam do pecado sexual. Nenhum 
outro pecado atinge o corpo como este. Quando vocês 
cometem este pecado, é contra o seu próprio corpo. 
Será que vocês não aprenderam ainda que seu corpo 
é a morada do Espírito Santo que Deus lhes deu, e 
que Ele vive dentro de vocês? Seu próprio corpo não 
lhes pertence. Porque Deus comprou vocês por preço 
elevado. Portanto, usem todas as partes do seu corpo 
para render glória a Deus, porque o corpo Lhe 
pertence. 

 
Nos versículos 29 e 30 do quinto capítulo de Efésios está 

estabelecido que o Senhor ama a Igreja, e que Ela é o Seu corpo. Nós 
somos a Igreja, membros da Sua carne e dos Seus ossos. Quando o Pai 
criou Eva, Adão a chamou osso dos seus ossos e carne da sua carne. 

 
Gênesis 2.23,24 
E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e 
carne da minha carne; esta será chamada varoa, 
porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o 
varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua 
mulher, e serão ambos uma carne. 

 
Deus criou a mulher para o homem. Ele disse que o homem deve 

deixar seus pais e apegar-se à sua mulher, tornando-se uma só carne com 
uma só mulher. O Pai sabia que essa era uma afirmação muito importante. 
Já discutimos a aliança de sangue entre marido e mulher e a importância 
do dízimo das primícias ao Pai, mas vamos ver ainda uma outra razão 
importante. 

Comecemos lendo: 
 

Efésios 5.27 
Para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem 
mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa 
e irrepreensível. 

 



O que quer dizer exatamente essa passagem? Para ajudar a 
compreendê-La e também o grande mistério, vamos definir algumas das 
palavras 7. 

 
Mácula: marca em uma substância feita por matéria estranha; 

mancha; desgraça. 
Ruga: prega, dobra. 
Preguear: dobrar uma parte sobre a outra. 
Manchar: estragar ou danificar; borrar; tornar defeituoso. 
Mancha: defeito; falha ou imperfeição. 
 
Uma vez que nós tenhamos nascido de novo, o pecado é matéria 

estranha para nós. Os pecados cometidos depois que nascemos de novo 
são lavados continuamente pelo sangue de Jesus, ao pedirmos perdão. 
Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados diários, as manchas são removidas da Igreja, o próprio Corpo de Cristo. 

 
1 João 1.9 
Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e Justo 
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda 
injustiça. 

 
Uma ruga é um tipo de prega. Como pode ser isso no Corpo de 

Cristo? A Escritura (em 1 Coríntios 6.15-19) nos diz que, quando uma 
pessoa recebe o Senhor como seu Salvador, ela se torna osso dos Seus 
ossos e carne da Sua carne. Quando entra em relações sexuais com outra 
pessoa, ela se torna uma carne com o parceiro. Se você é nascido de novo e 
tem relações sexuais com alguém que não seja, ainda assim você se torna 
uma carne com ela. Como essa pessoa não faz parte do Corpo de Cristo, 
você criou uma ruga. 
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Não apenas criou uma ruga na Igreja, como também colocou o 
próprio corpo em servidão a Satanás. Ao tornar-se uma só carne com as 
trevas, você dá a Satanás o direito ao seu corpo físico e à sua alma. Da 
mesma forma, você deu àquele não-cristão uma chave de engano, que 
permite que uma ruga seja colocada no Corpo de Jesus, a qual terá de ser 
removida antes de Jesus voltar para a Igreja. 

Jesus está voltando para uma Igreja adornada como Sua noiva, sem 
mácula, ruga ou mancha. Uma ruga não é uma parte natural de alguma 
coisa, é uma deformidade na aparência externa onde quer que esteja. 

 
Mateus 22.11-14 
E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um 
homem que não estava trajado com veste nupcial. E 
disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste 
nupcial? E ele emudeceu. Disse, então, o rei aos 
servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o 
nas trevas exteriores; ali, haverá pranto e ranger de 
dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos, 
escolhidos. 

 
Jesus veio à Terra, a fim de que todas as pessoas sejam chamadas 

para ir às bodas, com vestes nupciais, vestes de justiça recebidas quando 
pedem a Jesus para perdoar os seus pecados e ser o Senhor e Salvador 
delas. Aqueles que nunca pediram perdão e nunca receberam Jesus como 
Senhor e Salvador não têm vestes nupciais e não podem tomar parte do 
casamento celestial. 

 
Isaías 61.10 
Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se 
alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de 
salvação, me cobriu com o manto de justiça, como um 
noivo que se adorna com atavios e como noiva que se 
enfeita com as suas jóias. 

 
Se você manteve relações sexuais com uma pessoa que não é nascida de novo, ela se vincula ao Corpo do Senhor como uma ruga. Quando você 



tiver destruído a aliança criada entre vocês dois, então essa marca será 
removida. Seja pela destruição das alianças ou não, ela será removida. Os 
não-cristãos terão de fazer uma escolha: ou de se tornar parte da justiça 
divina de Jesus Cristo, ou de serem amarrados e expulsos para as trevas 
exteriores. 

Jesus deseja que todos cheguem ao conhecimento de que, por Sua 
morte e ressurreição, Ele nos salvou. Na Primeira Epístola aos Coríntios (1 
Co 7.10-16), Paulo nos diz que crê que, se um cristão for casado com um 
não-cristão, e este estiver feliz em permanecer casado, não se devem 
divorciar. Paulo declara que, se a Palavra de Deus for anunciada, por 
intermédio do cristão, o cônjuge pode ir a Jesus. No entanto, o apóstolo 
nos diz que, se um não-cristão desejar apartar-se, o cônjuge cristão deve 
deixá-lo ir. Deus disse na Sua Palavra que o cristão não deve se casar com 
um não-cristão, a fim de que isso não se torne um impedimento para o 
Corpo de Cristo. 

 
Êxodo 34.12-16 
Guarda-te que não faças concerto com os moradores 
da terra aonde hás de entrar; para que não seja por 
laço no meio de ti. Mas os seus altares transtornareis, 
e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques 
cortareis. Porque te não inclinarás diante de outro 
deus; pois o nome do Senhor é Zeloso; Deus zeloso é 
ele; para que não faças concerto com os moradores da 
terra, e não se prostituam após os seus deuses, nem 
sacrifiquem aos seus deuses, e tu, convidado deles, 
comas dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas 
filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se 
após os seus deuses, façam que também teus filhos se 
prostituam após os seus deuses. 
 
Ezequiel 44.7-9 
Porquanto chamastes estranhos, incircuncisos de 
coração e incircuncisos de carne, para estarem no 
meu santuário, para o profanarem em minha casa, 
quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue; e 
eles invalidaram o meu concerto, por causa de todas 
as vossas abominações. E não guardastes a ordenança 
das minhas coisas sagradas; antes, vós constituístes a 



vós mesmos guardas da minha ordenança no meu 
santuário. Assim diz o Senhor Jeová: Nenhum 
estranho, incircunciso de coração ou incircunciso de 
carne, entrará no meu santuário, dentre os estranhos 
que se acharem no meio dos filhos de Israel. 
 
2 Coríntios 6.14 
Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis; 
porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E 
que comunhão tem a luz com as trevas? 

 
Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós nos tornamos 

templo do Espírito Santo. 
 

1 Coríntios 6.19,20 
Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do 
Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de 
Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes 
comprados por bom preço; glorificai, pois, a Deus no 
vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a 
Deus. 

 
Ao se casar com um não-cristão, a aliança torna-se uma armadilha, 

pois você está dando a ele o direito de poluir o que pertence a Deus. Se 
você já for casado com uma pessoa não-cristã, continue a obedecer à 
Palavra e permaneça casado com ela, segundo a lei da Terra. Fique firme e 
creia em Deus para a salvação dela. 

O Pai não deseja que ninguém se una a mais de uma pessoa, seja ela 
nascida de novo ou não. Ele sabia o que aconteceria em todas as áreas da vida, no espírito e no físico. Para tornar- se uma só carne, um homem 
tinha de deixar seu pai e sua mãe por uma esposa, para que se tornasse 
uma só carne com ela, no Corpo de Jesus Cristo. O plano de Deus foi de que o homem deveria deixar a aliança de sangue do nascimento e entrar em uma aliança de sangue virgem com sua mulher, até a morte ou até a Segunda Vinda de Jesus. 

 



O que é, então, uma mácula? Geralmente, quando pensamos em 
mácula, visualizamos uma espinha ou alguma coisa desse tipo, que 
inflama de dentro para fora. Quando duas pessoas que são cristãs 
nascidas de novo e não são casadas entram em relações sexuais, elas criam 
uma mancha no Corpo de Jesus Cristo. Causam uma lesão, ou se poderia 
dizer que elas infectam uma área do Corpo de Jesus. Essas máculas 
podem ser removidas quando se destroem as alianças formadas. Jesus 
colocou o homem como cabeça, e a mulher, como corpo. Quando existe 
uma cabeça e um corpo em um casamento, então aquele casamento está 
em ordem com o Corpo de Jesus. 

 
Efésios 1.22 
E sujeitou todas as coisas a seus pés e, sobre todas as 
coisas, o constituiu como cabeça da igreja. 
 
Efésios 5.23 
Porque o marido é a cabeça da mulher, como também 
Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o 
salvador do corpo. 
 
Colossenses 1.18 
E ele é a cabeça do corpo da igreja; é o princípio e o 
primogênito dentre os mortos, para que em tudo 
tenha a preeminência. 

 
Quando você fez a oração e destruiu as alianças, você se separou de 

uma só carne, de ser osso dos ossos e carne da carne. A Palavra de Deus 
separa. Pelo Nome de Jesus, a aliança da carne é rompida. Quando as 
alianças são destruídas, máculas são removidas e, assim, o Corpo de 
Cristo adorna-Se em toda justiça e glória, para a Sua volta! 

 
Hebreus 4.12 
Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais 
penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e 
penetra até a divisão da alma, e do espírito, e das 



juntas e medulas, e é apta para discernir os 
pensamentos e intenções do coração. 

 
CAPÍTULO 9 - COMO DIZER: "NÃO"? 

Se você for uma jovem, deve estar imaginando como dizer não ao sexo antes do casamento7. Talvez você seja um rapaz e esteja sendo 
pressionado pelos outros amigos a ter uma experiência com uma garota. 
Como você administra tais circunstâncias? Algumas vezes, a pressão dos 
colegas torna-se tão forte, que nós acabamos por ceder, em vez de 
escaparmos deles para os braços amorosos de Deus. 

Vamos voltar para a cruz com Jesus. Tire uns minutos e veja o que 
Jesus fez por você e por todas as pessoas. Cabe inteiramente a cada pessoa aceitar a beleza de viver pelo que Jesus morreu, ou andar nas trevas satânicas. Naquele grande dia, Jesus primeiramente levou 39 
chicotadas. Ele permitiu que Lhe batessem. Essa surra foi necessária para 
que Jesus levasse toda a enfermidade e doença sobre Si, para que nós, 
como cristãos nascidos de novo, não tenhamos enfermidades e dores em 
nosso corpo. 

 
1 Pedro 2.24 
Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados 
sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, 
pudéssemos viver para a justiça; e pelas suas feridas 
fostes sarados. 
 
Isaías 53.4,5 
Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas 
enfermidades e as nossas dores levou sobre si; e nós 
o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas 
ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas 
nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a paz 
estava sobre ele, e, pelas suas pisaduras, fomos 
sarados. 

 



Quando a enfermidade e a doença nos afligem, nós, como cristãos, 
temos o direito de nos recusarmos a levá-las. As costas de Jesus foram 
literalmente rasgadas para que fôssemos capazes de recusar a doença. 
Jesus levou toda a enfermidade sobre a Sua carne. Lembrando-se disso, 
saiba que, quando você entra voluntariamente em pecado sexual, você 
abre a porta para a enfermidade e a doença lhe sobrevirem. É o mesmo 
que convidar o herpes, as doenças venéreas, a AIDS e todas as outras 
doenças sexualmente transmissíveis a atacarem o seu corpo. 

Em essência, o que você diz é: "E daí? Não me importo que Jesus 
tenha permitido que batessem n’Ele e rasgassem as Suas costas por mim". 
Jesus Se importa e passou por mais dores do que qualquer um de nós 
poderia imaginar. Você não apenas abre a porta para que essas doenças 
lhe sobrevenham, como também podem afetar os seus netos, bisnetos e as 
gerações vindouras, até que os pecados do pai, que são passados de 
geração em geração, sejam quebrados. A Palavra de Deus nos diz claramente que tais pecados são transmitidos. 

 
Êxodo 20.5 
Não te encurvarás a elas nem as servirás;porque eu, o 
Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a 
maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta 
geração daqueles que me aborrecem. 
 
Jeremias 32.18 
Tu usas de benignidade com milhares e tornas a 
maldade dos pais ao seio dos filhos depois deles; tu és 
o grande e poderoso Deus cujo nome é Senhor dos 
Exércitos. 

 
Por que tantos bebês nascem com defeitos congênitos, câncer e 

outras doenças letais? Em muitos casos, os pecados dos pais passaram 
para os filhos. Muitas crianças têm sido afetadas por esses pecados e, pela 
falta de conhecimento, nós nos perguntamos qual a razão para tudo isso 
acontecer. Lembre-se, em 1 Coríntios 6.18, a Palavra nos adverte para fugirmos da fornicação, porque todo pecado que o homem comete é 
exterior, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo! O pecado sexual é contra o seu interior, bem como contra o corpo de Cristo! 



O corpo carrega o sangue que é transmitido para os nossos filhos e 
para os seus descendentes. Em algum momento, o efeito do pecado será 
manifesto no plano natural. É tempo de nós, no Corpo de Cristo, 
acordarmos e exercermos a nossa autoridade em Cristo Jesus e darmos um 
fim ao acesso de Satanás em nossa vida. E tempo de dizermos: "Não!" 
Fechemos a porta para Satanás e quebremos essas maldições na nossa 
família, pelo Nome precioso de Jesus. 

Para impedir que os pecados dos pais sejam transferidos para os 
seus filhos e para os filhos dos seus filhos, faça a oração seguinte: 

 
"Pai, no Nome de Jesus, tomo autoridade sobre todo pecado das 

gerações anteriores da minha família. Quebro todo laço que ligava 
quaisquer pecados do meu pai, do pai do meu pai e dos meus bisavós, aos 
meus filhos ou a mim. Eu faço Satanás recordar que o sangue de Jesus 
cobre os meus filhos e eu, e esses pecados não mais sejam transmitidos, em Nome de Jesus. Amém". 

 
Faça o mesmo em relação à família do seu marido ou de sua esposa. 
Vamos voltar para a cruz. Jesus voluntariamente entregou a Sua 

vida naquele madeiro. Ele Se entregou naquela velha cruz grosseira, com 
Suas costas rasgadas em pedaços. A carne foi surrada, e os músculos, 
dilacerados. Jesus mal podia ser reconhecido como um ser humano, 
porque Ele tomou todo pecado sobre Si. Ele, então, permitiu que 
pregassem Suas mãos e os pés. Levou o pecado sobre Seu corpo, para que 
ficássemos livres de pecado diante de Deus. Você peca voluntariamente, 
ninguém pode fazer isso por você. Esse é um direito -- e uma escolha -- 
que você faz como indivíduo. Jesus levou todo pecado na cruz, para que 
você possa dizer: "Não". 

Você tem o direito de escolher Jesus, a Sua morte, o Seu poder de 
ressurreição, ou de escolher o pecado e toda enfermidade, culpa e 
problemas que Satanás puder atirar em você. 

Vamos ver o que acontece quando você diz sim, e as relações 
sexuais fora do leito conjugal o levam a uma aliança de carne. A Palavra 
de Deus estabeleceu claramente que Jesus é Cabeça da Igreja, e a Igreja é o 
Corpo. Vamos rever as duas passagens. 



 
1 Coríntios 11.3 
Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo 
varão, e o varão, a cabeça da mulher; e Deus, a 
cabeça de Cristo. 
 
Efésios 5.23 
Porque o marido é a cabeça da mulher, como também 
Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o 
salvador do corpo. 

 
Vamos definir a palavra cabeça 8. 
 
Cabeça: no sentido de subjugar, é a parte que se pretende dominar 

mais prontamente. 
Cabeça: lugar do intelecto, que contém o cérebro, os principais 

órgãos dos sentidos, e a boca; lugar de liderança. 
 
Está claro que o marido é a cabeça da mulher e detém o lugar de 

liderança. Em Gênesis 3.16 nos é dito que o desejo da mulher será para o 
seu marido, e ele governará sobre ela. Se você for homem, está em aliança como cabeça sobre toda mulher com a qual teve relações. Se você for mulher, então todo homem com o qual você manteve relações está em aliança como cabeça sobre você. Como homem, você é cabeça de quantas 
mulheres? Como mulher, quantas cabeças você tem? 

 
1 Coríntios 15.40 
E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a 
glória dos celestes, e outra, a dos terrestres. 
 
1 Coríntios 15.44 
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Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. 
Se há corpo animal, há também corpo espiritual. 

 
Lembre-se, em Filipenses 2.10 está escrito: Vara que ao nome de Jesus 

se dobre todo joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra. Existe 
um mundo espiritual. Você já assistiu a um filme de terror e se perguntou 
como alguém poderia imaginar aquelas criaturas horrorosas? Satanás é 
um espírito e, no mundo espiritual das trevas que ele governa, há 
principados e potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da 
maldade nos lugares celestiais. Pensamentos são imagens, e Satanás as 
transfere do mundo espiritual para a mente daqueles que estão abertos 
para ele. Quando se tem relações sexuais fora do casamento, cria-se um monstro espiritual, porque faz-se uma aliança pecaminosa, e Satanás se apodera do lugar de liderança naquela união. Quando a aliança em que se entra está de acordo com a Palavra, então é dada a Deus a liderança. Vamos ler: 

 
Lucas 16.13 
Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou 
há de aborrecer a um e amar ao outro ou se há de 
chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a 
Deus e a Mamom. 

 
A Palavra nos diz claramente que deve haver um marido (uma 

cabeça) e uma esposa (um corpo). Lembre-se da seguinte Escritura: 
 

Mateus 19.4,5 
Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido 
que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea e 
disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá 
à sua mulher, e serão dois numa só carne? 

 
Você pode perceber a confusão em que se encontra, se tiver mais de 

uma aliança de carne? O melhor é dizer não. Não apenas no plano físico, 
mas também no plano da alma e no plano espiritual. Não é apenas o 
melhor para você, mas também para o Corpo de Cristo. As relações 



extraconjugais criam rugas e manchas. Para os indivíduos, geram 
criaturas espirituais com várias cabeças ou vários corpos. 

Sendo jovem, você deve tomar uma decisão de qualidade para dizer: 
"Eu opto por ser virgem na noite de núpcias. Escolho tudo o que Jesus 
voluntariamente fez por mim na Sua morte e ressurreição. Escolho ir ao 
meu leito conjugal limpo e irrepreensível, virgem, porque quero o melhor. 
Quero o que Deus planejou e ordenou no princípio, quando Ele criou o 
primeiro homem e a mulher. Quero entrar no meu casamento com uma 
aliança de sangue e as bênçãos da oferta das primícias do meu casamento 
para Deus. Uma aliança e um casamento para os quais Deus Pai fez 
provisão, ao me criar". 

Ter relações sexuais acarreta culpa, condenação e tormento se não 
for no leito conjugal incorrupto. Só Jesus pode remover a culpa, a 
condenação e o tormento. Ele fará isso por você, mas para que pegar 
alguma coisa de Satanás para começar? Tome o caminho certo e vá até o altar, com o conhecimento de que você e seu cônjuge aprenderão tudo sobre o lindo dom de fazer amor juntos, como marido e mulher, com as bênçãos abundantes de uma aliança de sangue. 

Sendo uma pessoa casada, você também tem uma decisão a tomar. 
Se vocês se casaram virgens ou não, ou se já destruíram outras alianças, 
você deve tomar a decisão de permanecer em aliança apenas com seu 
marido ou esposa. Deus Pai zela pela aliança de casamento como sendo 
muito especial e importante. 

 
Malaquias 2.13-15 
Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, 
de choros e de gemidos; de sorte que ele não olha 
mais para a oferta, nem a aceitará com prazer de 
vossa mão. E dizeis: Por quê? Porque o Senhor foi 
testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com 
a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e 
a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, 
sobejando-lhe espírito? E por que somente um? Ele 
buscava uma semente de piedosos; portanto, guardai-
vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para 
com a mulher da sua mocidade. 

 



O casamento implica responsabilidade de ambos, marido e mulher. 
No relacionamento conjugal, os dois devem dedicar-se inteiramente. Há 
muitas oportunidades de olhar para o seu cônjuge e se perguntar por que 
se casou com essa determinada pessoa. Como teria sido a vida, se você se 
tivesse casado com outro? Quando surgirem esses pensamentos, é bom 
lembrar-se de que pensamentos malignos vêm de Satanás. Quando 
pensamentos de uma outra mulher ou outro homem vierem à sua mente, 
deve-se perceber que tais idéias vêm de Satanás e do seu espírito de 
lascívia. 

Você tem uma escolha, receber os pensamentos malignos e meditar 
neles, ou assumir a autoridade sobre os pensamentos e sobre Satanás, e 
ordenar que eles saiam, no Nome de Jesus. 

A luxúria é uma falsificação do amor. O amor é dar e cuidar do seu 
cônjuge antes mesmo de você. A luxúria é desejar satisfazer o seu eu 
primeiro. O amor edifica e encoraja, enquanto a luxúria despedaça e destrói. Pela Palavra de Deus nós, cristãos, recebemos autoridade sobre 
Satanás e sobre todos os seus espíritos e principados das trevas. 

 
Lucas 9.1 
E, convocando os seus doze discípulos, deu-lhes 
virtude e poder sobre todos os demônios e para 
curarem enfermidades. 
 
Lucas 10.18-20 
E disse-lhes: Eu via Satanás, como raio, cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos; alegrai-vos, antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. 
 
Efésios 6.10-12 
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e 
na força do seu poder. Revesti-vos de toda a 
armadura de Deus, para que possais estar firmes 
contra as astutas ciladas do diabo; porque não temos 
que lutar contra carne e sangue, mas, sim, contra os 



principados, contra as potestades, contra os príncipes 
das trevas deste século, contra as hostes espirituais 
da maldade, nos lugares celestiais. 

 
Ao subjugarmos a influência de Satanás pelo poder de Deus, não 

precisamos inclinar a nossa cabeça ou fechar os olhos. Ele está abaixo de 
nós, e podemos lhe falar como a alguém que realmente é inferior. 

 
"Satanás, no Nome de Jesus, eu resisto aos seus pensamentos. Eu 

escolho pensar nas coisas que são boas e certas, ficando com a Palavra de 
Deus. O sangue de Jesus me livra de ouvir você". 

 
Depois de tomar autoridade sobre o inimigo, ore e agradeça a Deus 

por você amar seu marido ou sua esposa. Comece a meditar na Palavra. 
As seguintes passagens o ajudarão: 

 
Provérbios 5.18  
Efésios 5.23-33 
Marcos 10.5-9  
Filipenses 4.6-8 
Gálatas 5.16,17  
1 Pedro 2.11 
Efésios 2.1-6  
1 Pedro 3.5-7 
Efésios 5.1-9  
1 Pedro 4.1,2 
 
A Palavra de Deus nos diz para pensarmos nas coisas boas. 
 

Filipenses 4.8 



Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, 
tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é 
puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, 
se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso 
pensai. 

 
Estabeleça os desejos do seu coração na direção da vontade perfeita 

de Deus. A vontade d’Ele é de que os seus desejos sejam apenas para seu 
marido ou esposa. 

 
Cantares 6.3 
Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu; 
 
Cantares 7.10 
Eu sou do meu amado, e ele me tem afeição. 

 
Glorifique ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo em todos os 

pensamentos que tiver. Fazendo isso, você pode andar no amor 
sobrenatural com seu cônjuge. Então, seu casamento será uma testemunha 
para todo mundo ver. Melhor de tudo, o mundo verá Jesus no seu 
casamento. 

 
Mateus 5.16 
Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, 
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o 
vosso Pai, que está nos céus. 
 
Romanos 15.6 
Para que concordes, a uma boca, glorifiqueis ao Deus 
e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. 
 
1 Coríntios 6.20 
Porque fostes comprados por bom preço; glorificai, 
pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os 
quais pertencem a Deus. 



 
CAPÍTULO 10 - O QUE DEUS UNIU 

Mateus 19.6 
O que Deus ajuntou não separe o homem. 
 
João 4.24 
Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o 
adorem em espírito e em verdade. 

 
Deus é um Espírito. Portanto, para que Deus una duas pessoas, deve 

ser em Espírito. 
 

2 Coríntios 6.14 
Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis; 
porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E 
que comunhão tem a luz com as trevas? 

 
Luz significa uma pessoa nascida de novo, que tem seu espírito 

cheio da luz e da vida de Jesus Cristo. As trevas referem-se a uma pessoa 
que nunca pediu para Jesus entrar em seu coração e jamais teve uma 
experiência pessoal com Ele. Um cristão nascido de novo nunca deve 
casar com um não-cristão. Se Deus os chama para serem marido e mulher, 
então Ele é capaz de zelar para que ambos sejam nascidos de novo. Não 
apenas este tipo de casamento será desaconselhável para você, como 
também será um impedimento para o Corpo de Cristo, já discutido em um 
capítulo anterior. Muitos casamentos hoje culminam em divórcio, 
proclamando incompatibilidade. Se os registros fossem analisados, 
descobriríamos que muitos divórcios são resultado da tentativa de 
convivência da luz e das trevas. 

 
Amós 3.3 
Andarão dois juntos, senão estiverem de acordo? 



 
Você deve estar de acordo com Deus e a Sua Palavra, para andar 

com Ele. Para que Deus una um casal, há algumas áreas que devem estar 
corretas. Ambos precisam ser nascidos de novo e livres de outras alianças. 
Um homem não deve ter aliança sexual com ninguém e, da mesma forma, 
a mulher. Ambos devem ser virgens diante de Deus. Lembre-se de que, 
quando se destrói todas as alianças sexuais das quais tomou parte, 
novamente se torna virgem diante de Deus. 

Deus fez a mulher para o homem. Para que o homem seja completo 
novamente, deve se unir à mulher. Quando se unem, trocando entre si 
votos de amor, então o Pai irá uni-los diante d’Ele. Quando um homem e 
uma mulher se tornam um pela relação sexual, se a união for pura e santa, 
então, o Pai toma o Seu lugar no casamento, para repreender o devorador. 

Creio que, quando Deus une, não existe homem, mulher, ou 
demônio que possa separar este tipo completo de união. Ela foi feita em espírito, alma e corpo, e está protegida pelo grande Eu Sou, Deus Pai. 
Vocês serão um em espírito, unidos por Deus, formando um em alma, 
com o amor de um para com o outro, e formando um na carne, quando 
fazem amor. 

O melhor jeito de saber, sem sombra de dúvida, se vocês são 
chamados para serem marido e mulher é perguntar para Deus. Fique de 
joelhos, e busque a vontade de Deus para a sua vida. 

 
Mateus 21.22 
E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. 

 
O Pai fará você saber se essa pessoa é para você, ou se o casamento 

ainda não seria apropriado. Se Deus disser não, então aceite a Sua vontade. 
Ele sabe o que o porvir reserva e sempre deseja o melhor para cada um 
dos Seus filhos. 

Talvez você creia em Deus para conseguir um companheiro à imagem de Cristo. A oração também é chave nesse caso. O Pai sabe quem 
é chamado para ser seu companheiro e quem se encaixa melhor na sua 
vida. Busque-O e Ele lhe mostrará. Pode levar um tempinho para você 
perceber e conhecer a Sua vontade, mas Deus é fiel à Sua Palavra. 



Se você for mulher, a Palavra diz que o homem encontra a esposa. 
Não precisa buscar avidamente, nem ficar ansiosa quanto ao escolhido. 
Deus tem um par reservado para você, que ficará ao seu lado no amor de 
Deus. A Palavra nos diz que a mulher era geralmente enviada ao homem, 
ou levada a ele. Eva foi levada a Adão, (Gn 2.22); Ester ao Rei, (Et 2.5-9); 
Rute a Boaz, (Rt 3.1-11 e 4.5-13); e Raquel a seu marido, (Gn 29.6-20). Ore e 
busque a Deus, e deixe que o Espírito do Senhor dirija você. 

 
Provérbios 18.22 
O que acha uma mulher acha uma coisa boa e 
alcançou a benevolência do Senhor. 

 
Achar 9  : Descobrir; ver algo que aparece, alcançar, adquirir; 

apoderar-se. 
Se você for um homem procurando uma esposa, busque primeiro ao 

Pai. Deixe-O guiar você para a esposa que Ele sabe que é virtuosa e pode 
melhor suprir as necessidades de sua vida. Se você deseja um par, 
reivindique essas Escrituras e creia em Deus para guiá-lo. 

 
Isaías 34.16 
Buscai no livro do Senhor e lede; nenhuma dessas 
coisas falhará, nem uma nem outra faltará; porque a 
sua própria boca o ordenou, e o seu espírito mesmo as 
ajuntará. 
 
1 Coríntios 7.2 
Mas, por causa da prostituição, cada um tenha a sua 
própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio 
marido. 
 
Salmo 145.6 
Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os 
viventes. 

                                                   
9 Considerações da autora. 



 
Se você for casado com uma pessoa não-cristã, a oração também será 

a chave. Aqui está uma oração que poderá ser feita com perseverança, 
para que um cônjuge não-cristão nasça de novo. 

 
"Pai, no Nome de Jesus, eu trago (nome do cônjuge) diante de Ti. Ao 

orar, eu usarei a minha fé, crendo na salvação dele (ou dela). Peço que o 
Senhor da seara envie o obreiro perfeito para compartilhar as boas novas, 
e que a Palavra de salvação lhe seja dita nesse dia e, desse momento em 
diante, todos os dias. Pai, Tu sabes a pessoa que pode falar o Teu 
Evangelho, para que (nome) ouça. Creio que (nome) não será capaz de 
resistir ao chamado do Espírito Santo para a salvação. Pai, leva (nome) ao 
arrependimento pela Tua graça e misericórdia. Recebo a bênção de que 
(nome) se volte para a Sua Palavra e deseje a comunhão com outros 
cristãos, no Nome precioso de Jesus. Amém". 

Depois de fazer a oração, passe um tempo rejubilando-se e louvando 
a Deus. Tome alguns minutos depois disso para amarrar Satanás, de 
acordo com o seguinte versículo: 

 
Mateus 18.18 
Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra 
será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra 
será desligado no céu. 

 
"Satanás, eu amarro teus espíritos cegadores de anticristo e os 

desligo, bem como a todo espírito maligno teu, de qualquer missão contra 
(nome do cônjuge). Ele (ou ela) receberá Jesus como Senhor e tu estás, 
deste ponto em diante, totalmente sem poder para impedir ou prolongar o 
recebimento de Jesus por parte de (nome do cônjuge). No Nome poderoso 
de Jesus, incline-se e fuja". 

 
Mantenha-se firme, crendo que a sua oração tocou o coração do Pai. 

Alegre-se na Palavra. Não seja demovido pelo que vê ou ouve. Saiba que o 
seu par está agora direcionado para o dom precioso de uma nova vida em 
Jesus Cristo. 



Lembre-se: o Senhor é um Deus de amor que cuida mais de você do 
que qualquer pessoa que conheça. É vontade do Pai que você tenha o 
melhor que existe enquanto estiver na Terra. 

 
Tiago 1.17 
Toda boa dádiva e todo dom perfeito vêm do alto, 
descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, 
nem sombra de variação. 

 
Deus quer que cada um dos Seus filhos receba o Seu melhor. Seu 

amor é muito além do que qualquer sentimento que possamos conhecer. 
Ele é freqüentemente lembrado como um Deus de ira e punição. Conhecer 
a Deus é mais precioso do que qualquer jóia desta terra. Ele é um Papai 
amoroso para com aqueles que escolhem conhecê-Lo. Ele é amor! Receba 
as palavras da passagem seguinte como verdade. 

 
João 3.16 
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o 
seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê 
não pereça, mas tenha a vida eterna. 

 
Deus amou tanto as pessoas que nasceriam nesta terra, que deu Seu 

único Filho Jesus para morrer por nossos pecados. Deus então O 
ressuscitou dos mortos, para que aqueles que crerem, recebam Jesus e 
tenham a vida eterna. Todas as bênçãos da vida eterna são para os cristãos 
agora, enquanto andam na Terra. 

 
João 3.5-7 
Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que 
aquele que não nascer da água e do Espírito não pode 
entrar no Reino de Deus. O que é nascido da carne é 
carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te 
maravilhes de te ter dito: Necessário vos é nascer de 
novo. 

 



Talvez você tenha lido este livro e nunca tenha feito de Jesus o seu 
Salvador. Talvez você diga: "Quero entender mais sobre Deus, nunca 
soube que Ele realmente me amava ou que eu pudesse realmente conhecê-
Lo". Tudo o que você precisa fazer é crer no seu coração que Jesus é o 
Filho de Deus, que Ele morreu e ressuscitou, e confessar isso com a sua 
boca. 

 
Romanos 10.9,10 
Se, com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus e, 
em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos 
mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê 
para a justiça, e com a boca se faz confissão para a 
salvação. 
 
Atos 4.12 
E em nenhum outro há salvação, porque também 
debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os 
homens, pelo qual devamos ser salvos. 
 
2 Pedro 3.9 
O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que 
alguns a têm por tardia; mas é longânimo para 
convosco, não querendo que alguns se percam, senão 
que todos venham a arrepender-se. 

 
Se você deseja receber Jesus como seu Senhor, repita a seguinte 

oração e junte-se a nós na família como um dos filhos de Deus: 
 
"Deus, no Nome de Jesus, creio que a Tua Palavra é a verdade. 

Confesso com a minha boca que Jesus é o Filho de Deus, e creio no meu 
coração que Ele morreu e ressuscitou pelos meus pecados. Senhor Jesus, 
peço-Te que me perdoes de todos os meus pecados anteriores. Lava-os de 
mim com o precioso sangue que Tu derramaste no Calvário. Vem viver no 
meu coração e ser meu Senhor. Eu Te agradeço por me receberes como 
parte da Tua família e por me levares à posição correta com meu Pai. 
Agora sou nascido de novo e uso minhas vestes de salvação. Quebro todo 



laço da minha vida anterior com Satanás. Louvado sejas Tu, meu Deus, 
em Nome de Jesus. Amém". 

 
Os anjos no céu alegram-se quando seu nome é acrescentado à lista 

no Livro da Vida. Agora é preciso compartilhar com alguém que você 
nasceu de novo, que Jesus tornou-se o Senhor da sua vida. Lembre-se de 
que a comunhão com outros cristãos ajuda-nos a crescer fortes na nossa 
caminhada com Deus. Leia a sua Bíblia diariamente. Se você não tiver 
uma Bíblia, ela pode ser facilmente adquirida. Descubra uma livraria 
cristã, compartilhe com alguém que trabalha lá que você acabou de 
receber a Jesus, e que você precisa de uma Bíblia. Se não tiver certeza 
sobre a livraria, então, a igreja para a qual o Pai o dirigir o ajudará a 
consegui-la. 

 
Hebreus 10.24,25 
E consideremo-nos uns aos outros, para nos 
estimularmos à caridade e às boas obras, não 
deixando a nossa congregação. 
 
2 Timóteo 2.15 
Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro 
que não tem de que se envergonhar, que maneja bem 
a palavra da verdade. 

 
Deus tem um propósito para todos. Cabe inteiramente a cada um 

responder ao Seu chamado ou não. 
Siga em frente e, em tudo o que você fizer, faça para o Senhor, para a 

Sua glória! 
 

1 Coríntios 10.31 
Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra 
qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 
 
Colossenses 3.17 



E, quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei 
tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças 
a Deus Pai. 
 
Hebreus 13.15 
Portanto, ofereçamos sempre, por ele, a Deus 
sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que 
confessam o seu nome. 
 
1 Pedro 2.9 
Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a 
nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as 
virtudes daquele que vos chamou das trevas para a 
sua maravilhosa luz. 

 
Jesus é o Senhor 

 
CAPÍTULO 11 - VIDAS TRANSFORMADAS 

O testemunho de uma amiga 

"Quando começou o ano escolar, meu marido e eu nos sentimos 
guiados pelo Espírito Santo para enviar nossa filha a uma escola cristã. Eu 
mal sabia que era tanto para o meu benefício quanto para o dela. E preciso 
relembrar algum tempo antes, quando eu era uma menininha e a minha 
vida parecia desmoronar. 

Meu pai morreu antes que eu completasse cinco anos, e eu sentia 
que nunca encontraria o amor novamente. Então, com 14 anos, minha 
vida realmente se desmoronou. Em um ônibus escolar, voltando de um 
jogo de basquete, sentei-me perto de alguns meninos. Eles começaram a 
me provocar para beijar. Fiquei irritada com eles no início, mas comecei a 
abrandar minha irritação e a falar com eles. Isso era novo para mim 
porque, até aquela altura, eu não dava importância aos meninos. 

Quando cheguei à minha casa, tudo o que eu pensava era em 
conversar com aqueles meninos. Estava tão empolgada, que um menino 



reparou que eu fiquei assim. Eu podia dizer que alguma coisa dentro de 
mim ficara diferente. 

Vi um dos garotos na escola no dia seguinte, e ele disse que, se eu 
estivesse interessada nele, que provasse, beijando-o. Fiz isso, bem ali no 
corredor. Achei que foi especial. Pensei que tivesse encontrado o amor, 
mas estava errada! 

Mais tarde, quando ele me beijava, tentava colocar a mão na minha 
blusa ou na calça. Em princípio, fiquei muito nervosa. Eu o afastava, mas 
ele dizia: É só um jeito especial de mostrar o nosso amor. Eu estava tão 
faminta pelo amor masculino que acreditei que estava tudo bem. 
Ninguém me contou que não estava. 

Na série seguinte, continuamos do ponto onde tínhamos parado no 
ano anterior. Na noite do Carnaval na escola, ele disse que era a minha 
vez de provar meu amor por ele. Fomos para os fundos da escola e 
tivemos pela primeira vez uma relação sexual. Eu simplesmente pensava que era amor. Quando ele disse: 'Eu te amo', nunca poderia pensar que 
fosse só uma frase de efeito. 

No dia seguinte, na escola, parecia que todo mundo sabia. Como ele 
foi capaz de contar para mais alguém? Ele agiu como se nada tivesse 
acontecido entre nós e nem falava comigo. Meu coração estava 
arrebentado e, contudo, eu ainda estava 'caída' pelo sujeito. Comecei a 
fazer loucuras como mentir, fugir dos compromissos e a desobedecer à 
minha mãe e ao meu padrasto. Minhas notas regrediram de A para E. Eu 
estava muito confusa, e era como se levasse a confusão comigo em todo 
lugar. 

Durante o meu primeiro ano, quando esse rapaz estava 
aparentemente bem, sempre acabávamos tendo relações. No início do 
meu último ano, nada havia mudado. Em outubro, uma amiga e eu fomos 
ao show com um dos rapazes da escola. Pelo menos, foi o que meus pais 
pensaram. Nós passamos para pegar o meu namorado, e quando eu não 
quis sair com ele, ele exigiu descer do carro. Depois de deixá-lo sair, fomos 
a uma festa no lago. Não havia muitos por lá ainda, mas havia grande 
suprimento de bebidas e drogas. Não demorou muito para que a festa 
esquentasse, e ele, meu suposto namorado, aparecesse com uma outra 
menina. Fiquei tão magoada quando descobri que não era a única com a 
qual ele estava tendo relações! O sujeito com o qual estávamos nos trouxe 



vinho e cerveja. Não me lembro exatamente quanto bebi, mas fiquei fora 
de mim. 

O chamado 'amigo', com quem estávamos, tirou-me do carro, levou-
me para longe dos outros e abusou de mim. Nessas alturas, eu havia 
desmaiado. Só me lembro de acordar em casa na manhã seguinte. Minha 
amiga me contou que vários garotos haviam-se aproveitado de mim. 
Quantos exatamente ela não sabia. Fiquei arrasada. Fui tomar um banho. 
Eu me esfregava vigorosamente, mas, quanto mais fazia isso, mais suja me 
sentia. 

Era uma manhã de domingo, e isso significava ir à igreja. Quando 
me aprontei, bem no meu íntimo pensei que fosse morrer. Eu queria isso, 
estava fora de mim. Durante o culto, fui para a frente e disse ao pastor que 
eu queria aceitar a Jesus. Eu não sabia a razão, talvez fosse para conseguir 
livrar-me da minha família, ou simplesmente para ajudar a me sentir 
limpa. 

No dia seguinte, na escola, todos pareciam saber. Os garotos 
escarneciam de mim, e os camaradas me abordavam no corredor para 
elogiar o tempo bom que haviam passado comigo. 

Comecei a contemplar a idéia de suicídio. Sentia-me desgraçada. 
Pedi a Deus que me mostrasse o meu valor e Lhe disse que, se Ele nada 
me mostrasse, eu certamente me mataria. Lia a Bíblia para tentar 
encontrar uma resposta. Quase imediatamente, comecei a sentir-me 
melhor sobre mim mesma e a perceber e sentir o amor de Jesus, a partir da 
Palavra. 

Pedi a Deus que me perdoasse de todos os meus pecados e pedi a 
Jesus que entrasse no meu coração e me salvasse. Desta vez veio do meu 
coração, e eu sabia que era para valer. Não foi como da vez anterior, 
quando eu queria livrar-me da culpa e estava tentando sentir-me limpa. 

Dessa vez, eu fazia isso do meu coração, porque sabia que realmente 
precisava que Jesus me limpasse e fosse meu amigo. Duas semanas depois 
de ter entregado meu coração a Jesus, o rapaz pelo qual eu era tão 
apaixonada começou a querer aproximar-se novamente. Meu corpo 
parecia gritar sim, mas meu coração deu um taxativo não! Eu lhe disse 
que nunca mais queria coisa alguma com ele. 

Na sexta-feira seguinte, um rapaz da escola me convidou para tomar 
um refrigerante. Eu não queria ir, mas minha mãe achou que seria gentil 



da minha parte. Quando estávamos no carro, ele disse: 'Aquilo foi ótimo, 
não foi?' Eu não sabia do que ele falava até ele parar o carro um pouco 
mais adiante, e dois rapazes entrarem. Um deles era o mesmo de quem eu 
tinha gostado e o outro era um rapaz da igreja. Eu disse: 'Não'. Quando 
eles pararam o carro, desci e comecei a correr. Corri alguns metros antes 
de finalmente me alcançarem. Um deles me estuprou, enquanto os outros 
dois me seguravam. Comecei a reagir tanto que, afinal, eles me largaram e 
me levaram para casa. Quando entrei em casa, fui para o meu quarto e 
comecei a chorar. Finalmente, peguei a Bíblia, mas não conseguia ler. 
Sentia-me suja e envergonhada! 

As aulas terminaram, e minha mãe achava que eu deveria ir a uma 
escola vocacional durante o verão. Fiz a matrícula e comecei assim que foi 
possível. Encontrei lá uma garota que tinha um irmão que a deixava de 
carro na escola todos os dias. Ela nos apresentou, mas não parecia nada de 
especial. Quando o ano letivo começou no outono, eu tinha tomado a decisão de não ter nada com nenhum dos meninos. Orava e lia a minha 
Bíblia diariamente. Ainda estava crendo que Deus me enviaria um rapaz 
especial, alguém que não quisesse simplesmente ter sexo comigo, mas que 
gostasse de mim realmente. 

Em uma noite, após um jogo de basquete, parei para colocar 
gasolina, quando notei o irmão da menina com a qual eu ia à escola 
vocacional. Ele me convidou para passear de carro. Parecia que nos 
dávamos muito bem. Ele me convidou para sair várias vezes. Eu mal 
podia acreditar, Deus estava respondendo as minhas orações! 

Na noite de Ano Novo, no ano anterior à formatura, o rapaz que eu 
estava namorando me pediu em casamento. Eu disse sim, e, na primavera, 
estávamos casados. Tudo correu muito bem durante quase uma semana. 
Então, toda a culpa e os pesadelos do meu passado começaram a me 
assaltar. Era como se eu ainda fosse suja e imunda e não me pudesse livrar 
desses sentimentos. Sentia-me desgraçada e não me livrava dos 
pensamentos do passado. Eu me perguntava se conseguiria. 

Começamos a discutir e a brigar com palavras e com o punho. 
Comecei a comer de maneira compulsiva, e rapidamente ganhei vinte e 
sete quilos. Eu relaxei porque me sentia desvalorizada e tinha parado de 
cuidar de mim. 

Depois do meu ano de graduação, compramos uma casa e eu 
comecei a trabalhar. Parecia que quanto mais eu trabalhava, mais difícil 



era. Freqüentávamos a igreja regularmente e acreditávamos que devíamos 
a Deus o dízimo, não importava de quê. Quando começamos a crescer nas 
coisas de Deus, compreendemos que a maneira que vivíamos não estava 
correta. Imediatamente, começamos a pôr em ação os princípios de dar e 
receber. 

Quando lutávamos para que os princípios funcionassem para nós, 
Satanás encontrava um jeito de devorar o que recebíamos. Foi durante 
essa época que descobri que estava grávida. Esperando que isso nos 
unisse mais, tomamos a decisão de não mais brigarmos. Descobrindo que 
tínhamos perdido a capacidade de comunicação (a menos que 
estivéssemos brigando), as coisas ficaram muito calmas entre nós. Era 
difícil ir ao médico. No princípio, eu ficava na defensiva porque o que era 
rotina para ele, era horrível para mim. Lutei contra isso durante a 
gravidez. 

Depois do parto do nosso bebê, que era saudável, senti-me imunda e culpada sobre os procedimentos usuais de um parto, mas era eu que o 
tinha tornado assim. Após o nascimento da nossa filha, meu marido e eu 
decidimos que eu ficaria em casa. Embora ainda freqüentássemos a igreja 
e a maioria das pessoas achasse que éramos o casal perfeito, tudo piorou 
progressivamente para nós. 

Antes de ficar grávida, eu havia recebido o preenchimento do 
Espírito Santo, mas não tinha realmente crescido na compreensão do que 
havia acontecido. Quando entendi que ficaria em casa com o bebê, decidi 
começar a passar mais tempo com o Senhor. Eu estava muito faminta 
pelas coisas de Deus. Lembrei-me da paz que a Sua Palavra me tinha 
trazido antes. Quando fiz isso, o inimigo veio imediatamente para tentar 
impedir a paz. 

Meu marido e eu tínhamos muito pouco a dizer um ao outro. Ele 
começou a se ocupar com as suas coisas e a sair sozinho à noite, o que me 
levava eventualmente a passar uma noite fora, enquanto ele cuidava da 
nossa filha. 

O tempo passou, e eu descobri que estava grávida de novo. Depois 
do parto, decidimos que nossa filha mais velha deveria freqüentar uma 
escola cristã. A mais próxima ficava a mais de 60 quilômetros. Então, orei 
com fervor sobre o que fazer. 



Deus nos proveu, e entramos em um sistema de carona. No primeiro 
dia, encontramos os professores, a diretora e a autora desse livro. Senti 
muito amor e paz em todos eles! 

Certa vez, durante a aula, uma outra mãe e eu entramos em uma 
sala para orarmos com a Sra. Cooley. Quando comecei a compartilhar 
sobre coisas diferentes na Palavra de Deus, a Sra. Cooley contou que ela 
foi levada a escrever um livro sobre alianças de casamento. Quando ela 
compartilhou sobre pessoas que estavam presas sob outras alianças e 
entravam no casamento, apreendi cada palavra em meu coração. Fomos 
interrompidas pelo sino, e tudo o que eu desesperadamente queria falar 
teve de aguardar outra ocasião. 

Quando foi a minha vez de dirigir até a escola, não perdi tempo 
para encontrar a Sra. Cooley. Depois que eu a fiz lembrar sobre o que nós 
havíamos conversado da última vez em que estivemos juntas, perguntei-
lhe se o fato de ter tido relações sexuais antes de casar formava outras alianças além da que eu tinha com meu marido. Ela só precisou me olhar 
para eu saber que a resposta era sim. De repente, foi como se eu soubesse 
que essa era a resposta para os problemas da minha vida espiritual e para 
o meu casamento. 

Ninguém precisou dizer-me que o inferno que meu marido e eu 
passamos durante nove anos de casamento era causado pelo meu passado. 
Eu sabia disso. Acalmei-me e comecei a compartilhar com ela os eventos 
do meu passado que levaram a tanta mágoa, medo e culpa. Com o 
precioso Nome de Jesus, destruímos todas as outras alianças. Então, 
perdoei aos rapazes no meu passado e os liberei de estarem ligados a mim 
por uma aliança de pecado. A seguir, perdoei a mim mesma. Eu sabia que 
a mágoa, o medo e a culpa tinham ido embora. Todos esses sentimentos se 
foram! 

Naquela noite, quando voltei para a casa, foi diferente. Quando meu 
marido chegou, corri para abraçá-lo, e ele também me pareceu diferente. 
Havia tanta paz, que, quando fomos para a cama naquela noite, não tive 
medo de que ele me abraçasse. Antes, havia uma grande distância entre 
nós no relacionamento íntimo. Depois do banho, na manhã seguinte, olhei 
para o espelho e percebi que estava livre, que tinha muita paz. As pessoas 
começaram a ver diferença em mim. Arrumei o meu cabelo e comecei a 
fazer a maquiagem. 



Quando cheguei à escola na semana seguinte, a Sra. Cooley notou 
imediatamente a novidade em mim. Não demorei para lhe contar o que 
havia acontecido. Ela explicou que o passo seguinte seria conversar com 
meu marido, porque Deus usaria o meu testemunho para libertar outras 
pessoas. Nós pedimos em oração que Deus começasse a preparar o 
coração dele para o que eu precisava compartilhar, a fim de que ele 
recebesse isso em amor e compreensão, e nada do que eu dividisse com 
ele fosse usado para nos magoar ou humilhar. 

Quando a ocasião chegou e eu compartilhei isso com meu marido, 
ele realmente me surpreendeu. Ele avaliou que todos esses fatos faziam 
parte do passado, e nós deveríamos deixá-los onde estavam, no passado. 
Glória a Deus! O Pai estivera adiante de mim e o tinha preparado. A que 
Deus amoroso nós servimos! 

Em 12 de outubro de 1984, meu marido e eu fomos a uma reunião 
de oração na casa dos Cooley. O Senhor começou a ministrar ao meu marido e eu de uma maneira maravilhosa. Ele nos uniu como um no 
Espírito, e nós saímos amparados pelo poder de Deus. Antes de me 
levantar, meu marido começou a abraçar-me e a banhar-me na água da 
Palavra, proferindo-a para mim. A vida tem sido linda desde então. Nós 
queremos estar juntos todo o tempo, e, a partir daquele instante, não 
houve mais noites solitárias. Nosso relacionamento está crescendo forte, e 
nossas filhas têm uma paz nas suas vidas que nunca tiveram antes. 

Financeiramente, nunca fomos tão abençoados. A porta do inimigo 
foi finalmente fechada. Em pouco mais de um mês, compramos um novo 
tapete, cortinas novas e dois jogos de quarto, tudo à vista. Adquirimos um 
lindo ventilador de teto e enfeites, uma nova poltrona reclinável e 
pagamos tudo em dinheiro. Para resumir, ainda temos 500 dólares no 
banco e temos dado ao Senhor em abundância. Tudo em nossa vida 
entrou em linha com a Palavra de Deus. 

Agradeço a Deus pelo conhecimento da revelação concernente às 
alianças sexuais. Agradeço-Lhe pelo conhecimento relativo a ser 'uma só 
carne'. Minha vida inteira poderia ser passada em prisões, de medo, culpa 
e condenação e, pior de tudo, em aliança com outros pela relação sexual. 
Agradeço a Deus por Dra. Shelia ser guiada pelo Espírito Santo e ter 
compartilhado comigo. Creio que esse livro será usado por Deus para 
abençoar muitas pessoas e libertá-las". 

A Deus seja a glória para todo o sempre! 



 
Uma noiva de Cristo - Brenda Long 

"O livro de Shelia tocou bastante a minha vida e a de outros. Dei este 
livro para várias pessoas, que também o distribuíram. O resultado é 
sempre o mesmo: liberdade! 

 
Querida Shelia, 
Em junho de 1988, encontrei-me sentada no meu apartamento, no 

compus de Cristo para as Nações, sendo liberta do que eu creio ser o maior 
engano que Satanás entregou à raça humana. Deus, na Sua grande 
misericórdia e amor, respondia a um clamor no meu coração, que eu tinha 
durante anos. Eu me casei muito jovem. Meu marido foi o primeiro 
homem com quem estive sexualmente mas, a exemplo de muitos, não 
esperamos para consumar o nosso casamento como Deus nos instrui. 

Meu marido era mais velho do que eu e já havia tido muitos 
relacionamentos antes do nosso casamento. Nenhum de nós era infiel ao 
outro depois que nos casamos. Sempre parecia haver muita confusão e 
problemas no nosso casamento e, como resultado disso, apesar de termos 
três filhos, 13 anos mais tarde passávamos por um divórcio. 

Durante o nosso divórcio, afastei-me (ou fugi) de Deus por dois anos. 
O que mais me surpreendia era que eu estava fazendo o mesmo que eu 
odiava no meu ex-marido, que era ir aos bares e beber. Isso influenciou 
muito o nosso divórcio. Além disso, não importava quão duramente eu 
tentasse que um outro relacionamento funcionasse, nunca aconteceu, por 
uma razão ou por outra. Eu sentia como se alguma coisa me prendesse, e 
não podia ir além. 

Um outro fato intrigante era sentir-me como se meu ex-marido me 
mantivesse presa por uma coleira. Eu só conseguia ir até onde ele me 
permitia, do ponto de vista emocional, físico e espiritual. Na ocasião, eu 
voltei a dedicar minha vida ao Senhor, e meu ex-marido já se havia casado 
há quase dois anos. Mas ainda havia um controle e uma prisão que eu não entendia. Eu tinha pedido perdão muitas vezes, mas ainda estava faltando 
algo. 



Assim, fiz a única coisa que eu podia fazer. Comecei a clamar a Deus 
por uma resposta. O Senhor foi tão maravilhoso e fiel, que foi além para 
me responder! Eu acho que não devemos ficar tão surpresos. Veja o que 
Ele fez por intermédio de Jesus para nos trazer libertação em todas as 
áreas da vida! 

Em junho de 1988, fui a Tulsa, Oklahoma, para a conferência dos 
ministros na Universidade Oral Roberts. Cristo para as Nações tinha uma 
mesa montada na conferência, e eu estava interessada em ir à Faculdade 
Bíblica. Já havia conseguido informação sobre a Universidade Orai 
Roberts e a Rhema, então parei na mesa para obter dados sobre a escola. 

O cavalheiro à mesa me convidou para ir a Dallas, à Cristo para as 
Nações para checar a escola pessoalmente... Quando caminhei pela 
livraria da Cristo para as Nações, tirei da prateleira esse livrinho. Quando 
fiz isso, sabia no meu espírito que essa era a razão de estar lá... O nome desse Jivro era O porquê do hímen, de Shelia Cooley. Detesto ter de admitir 
isso, mas eu nem sabia o que era hímen. Na capa desse livro havia dois 
noivos ajoelhados, e isso era o que eu queria ser, uma noiva novamente. 
Eu sabia que Deus Todo-Poderoso tinha-me enviado a Dallas para 
conseguir esse livro. 

Levei meus filhos de volta para o nosso quarto e aprontei-os para 
irem nadar. Enquanto eles brincavam na piscina, sentei-me e comecei a 
'devorar' este livro. Naquela mesma noite terminei de lê-lo, depois de 
colocar as crianças para dormir. Fiz as orações, chorei bastante e fiquei 
muito agradecida, porque Deus tinha uma resposta para toda a confusão e 
lutas pelas quais eu passava. Imagine que Deus me levou a 1600 
quilômetros de distância da minha casa para me dar esta revelação! 

Pela primeira vez, senti-me limpa, nova e livre no meu espírito, 
alma e corpo. A verdade sobre alianças sexuais e a maneira de quebrá-las 
libertou-me... 

O livro de Shelia tocou bastante a minha vida e a de outros. Dei este 
livro para várias pessoas, que também o distribuíram. O resultado é 
sempre o mesmo: liberdade! É verdadeiramente uma mensagem enviada 
por Deus Pai, dada pelo Espírito Santo para Shelia Cooley, sobre a 
amorosa obra do poder de Jesus Cristo na cruz. 

Obrigada, Shelia, por oferecer-se ao Espírito Santo ao escrever este 
livro. Todas as pessoas precisam lê-lo e libertar-se da escravidão do 



pecado nesse aspecto da sua vida. A propósito, duas semanas após ter 
sido liberta, encontrei o homem que Deus havia escolhido para ser meu 
marido. Deus é tão bom!" 

Brenda Long 
 
Piloto de aviação, Capitão William F. Rankin 

"Refiro-me a isto como a verdade que falta, de que os pais e a Igreja 
não estão ensinando aos jovens de hoje. Este ensino me libertou 
totalmente. 

 
Querida Shelia, 
Sinto-me orgulhoso em dizer que minha esposa e eu éramos virgens 

quando nos casamos. Embora tivéssemos freqüentado uma conferência 
pré-Caná requerida pela nossa igreja, englobando todos os aspectos do 
casamento, inclusive o sexo, não houve orientação sobre a ruptura do 
hímen. A consumação do nosso casamento foi uma experiência dolorosa 
para a minha esposa. Quando seu hímen se rompeu e eu percebi o sangue, 
tive medo de que a tivesse ferido ou talvez houvesse algo errado 
fisicamente. Não preciso dizer, nossa vida sexual não foi muito boa por 
algum tempo depois daquilo. O que deveria ter sido uma experiência 
natural e prazerosa tornou-se temerosa, devido à falta de esclarecimento. 

A Bíblia declara que as pessoas são destruídas pela falta de 
conhecimento (Os 4.6). Eu compreendi pouco na época sobre o significado 
espiritual que esta experiência deveria ter para o nosso relacionamento 
conjugal. Nós tínhamos entrado em uma aliança de sangue e nem 
mesmo sabíamos disso! Em Efésios, capítulo cinco, a Bíblia compara o 
relacionamento conjugal com o de Cristo e a Igreja. O relacionamento 
entre Cristo e a Igreja é uma aliança de sangue. É por isso que a virgindade é tão importante. Refiro-me a isto como a verdade que falta, de que os pais e a Igreja não estão ensinando aos jovens de hoje. 

Vinte e três anos mais tarde, em 1988, o pastor da igreja que nós 
freqüentamos ministrou uma série de sete semanas, sobre A aliança de 
sangue. Este seminário mudou radicalmente a minha vida, pois tive uma 



nova compreensão do meu relacionamento com Deus e com minha esposa 
(uma aliança de sangue que não pode ser quebrada). 

Ele ensinou o significado do sangue espargido sobre o homem 
enquanto se consuma o casamento durante a primeira relação sexual. Essa 
orientação me libertou totalmente! Minha esposa e eu agora 
compreendemos que todas as vezes que nos unimos sexualmente, estamos 
literalmente celebrando o nosso relacionamento de aliança entre cada um 
e Deus! Se eu soubesse disso antes do casamento! Deus realmente 
projetou o nosso corpo e o casamento como um reflexo do relacionamento 
d’Ele com a Igreja. Esta é mais uma evidência de que nós não viemos por 
evolução, mas fomos criados por um desígnio. 

Enquanto preparava a mensagem, nosso pastor recebeu esta revelação depois de ler um livro chamado O porquê do hímen, de Shelia 
Cooley. Eu contatei a autora imediatamente, e compartilhei o meu 
testemunho com ela, bem como solicitei numerosos exemplares do seu livro para distribuir. Isto foi há nove anos e, como piloto de aviação, 
continuo a compartilhar esta mensagem com membros da equipe de 
bordo, passageiros, ministros, amigos e parentes, para a glória de Deus. 

Logo estarei celebrando 32 anos de casamento. Nosso casamento foi 
testado com algumas adversi-dades extremas, mas continua a prosperar e 
a ficar cada vez mais forte. Eu atribuo essa longevidade ao nosso 
relacionamento de aliança de sangue. 

A mensagem de O porquê do hímen é para esta geração e precisa ser 
ensinada por todas as igrejas, em todos os púlpitos. 

Capitão William F. Rankin 
Março de 1997 

 
Pierre Moranza, ministro do Evangelho 

"Meu Deus! Este livro precisa estar em todas as igrejas na América, 
em todas as escolas! Acho que todas as pessoas, particularmente aquelas 
que estão buscando um casamento, devem lê-lo e relê-lo! 

 
Querida Shelia, 



Saudações em Seu Nome. Graça, paz, alegria e prosperidade sejam 
com você. 

Sinto-me dirigido pelo Espírito Santo para lhe escrever e lhe dizer obrigado por obedecer a Deus e ouvir a voz do Espírito Santo. Seu livro O 
porquê do hímen - Verdades concernentes às alianças sexuais mudou a minha 
vida! Deu-me uma nova direção, fez com que eu visse a vida sob nova 
ótica. Por causa dele, Deus novamente me deu, ou eu diria que me 
impregnou com uma visão. Desta vez, ela não será abortada. 

Sou um ministro de juventude solteiro e negro. Fui estudante da 
Universidade Oral Roberts, e fiquei ausente um semestre para ministrar à 
minha mãe, que tinha um diagnóstico de câncer. Voltei à Universidade 
Oral Roberts para me mudar do apartamento em que vivia. Depois de sair, 
a fim de voltar para casa no Texas, liguei o rádio e a ouvi falando sobre o 
seu livro. Por ter-me distanciado de Oklahoma, a freqüência se perdeu, mas ouvi o suficiente para saber que eu tinha de tentar encontrá-lo . 

Quando cheguei, contatei uma amiga e lhe contei algumas das 
coisas que eu ouvira sobre o seu livro, e pedi a ela que fizesse o possível 
para encontrá-lo. Ela o fez e comprou-o para mim de presente. 

Meu Deus! Este livro precisa estar em todas as igrejas na América, 
em todas as escolas! Acho que todas as pessoas, particularmente aquelas 
que estão buscando um casamento, deveriam lê-lo e relê-lo! (Como eu 
tenho feito). 

Eu gostei mais do trecho que explica sobre como ter a virgindade 
restaurada. Isso é muito importante para mim. Posso agora me apresentar 
à minha noiva como 'virgem'. Louvo a Deus! 

O Senhor é o meu pastor, nada me faltará (Sl 23.1). 
Que você nunca sinta falta de nada". 

Sinceramente, 
Pierre Moranza 

 



Livraria Cristo para as Nações, Gerente Mildred 
Krickbaum 

"A Livraria Cristo para as Nações tem vendido o livro O porquê do 
hímen durante vários anos. É um livro muito interessante e informativo. 
Nós o recomendamos bastante!" 

Sra. Mildred Krickbaum, 
gerente 

 
 
Pastor Bob Yandian, Igreja da Comunidade da Graça, 

Tulsa, Oklahoma. 

"A Dra. Shelia capturou a essência da aliança de sangue e aplicou-a 
ao casamento de uma forma que mudará a sua vida. Sei que este livro 
fortalecerá o seu casamento e lhe dará uma compreensão maior do amor 
de Deus pela Igreja". 

Pastor Bob Yandian 
 
Editores da Logos to Rhema Publishing, Larry e Sue 

Reidel 

"O porquê do hímen, um grande mistério revelado! Que tesouro de 
revelação para o Corpo de Cristo! 

 
Querida Shelia, 
Depois de 28 anos de ministério e momentos incontáveis de 

aconselhamento, simplesmente ouvimos e vimos de tudo! Este livro deu 
tão grande revelação e verdade sobre as alianças sexuais, que ele precisa 
ser adotado para leitura em todas as escolas teológicas! Que ferramenta 
abençoada e verdade profunda nós perdemos não reconhecendo as 



alianças sexuais em que entramos, e as feridas tremendas ou a bênção que 
essa aliança específica traz. 

Uma das razões pelas quais começamos uma editora foi a de 
compreendermos que não tínhamos todas as respostas, e que às vezes, a 
revelação que as pessoas recebem é uma verdade que gostaríamos de 
publicar e liberar para os outros! O que poderia levar dias ou semanas de 
sessões de aconselhamento agora só leva o tempo de uma pessoa ler este 'tesouro escondido'. O porquê do hímen é um grande mistério revelado, e 
que pérola de sabedoria! 

Nós sugerimos enfaticamente que todos os pais e adolescentes leiam 
este livro e sejam abençoados pelo resto da sua vida. Esta é uma daquelas 
revelações raras e maravilhosas que trazem libertação e uma experiência 
de liberdade para sempre. O dom do entendimento foi dado ao Corpo de 
Cristo pela mensagem deste livro. Por favor, tome-o e leia-o. Ele vai 
mudar a sua vida!" 

Em Cristo, 
Larry e Sue Reidel 

 
FIM  


