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RESUMO 
 

 

Esta pesquisa objetiva estudar e analisar o discurso protestante sobre a virgindade, como este 

discurso chega aos fieis, como eles procedem com as informações obtidas e como entendem a 

relação sexo x pecado. Começa com um breve relato sobre a história da igreja protestante, 

como esta cresceu no Brasil, e como se chegou ao ideal sexual vivido hoje no meio 

evangélico. Ela apresenta o resultado de 54 entrevistas presenciais e não presenciais feitas 

com jovens evangélicos e solteiros ao longo de 1 (um) ano. Ressalta a importância de abrir 

diálogo e dar voz a juventude para conversar sobre a sexualidade, assunto considerado tabu 

pela igreja e pela sociedade. Os resultados obtidos mostram que a juventude tem muito a falar 

e consegue pensar por si e formar suas opiniões de acordo com suas vivências, experiências e 

observações do mundo. 

 

Palavras-chave: Sexo. Sexualidade cristã. Pureza. Virgindade pré-nupcial. Castidade. 

Pecado. Sexo e Juventude.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 

This research aims to study and analyze the protestant discourse on virginity, how this 

discourse reaches the faithful, how they proceed with the information obtained, and how they 

understand the relation sex x sin. It begins with a brief account of the history of the protestant 

church, how it grew in Brazil, and how the sexual ideal lived today in the evangelical milieu 

was reached. It presents the result of 54 face-to-face and non-face-to-face interviews with 

young evangelicals and singles over a period of one (1) year. It highlights the importance of 

opening dialogue and giving voice to youth to talk about sexuality, a subject considered taboo 

by the church and society. The results show that youth have much to talk about and can think 

for themselves and form their opinions according to their experiences, experiences and 

observations of the world. 

 

Keywords: Sex, Christian sexuality,  Purity, Pre-nuptial virginity, Chastity, Sin, Sex and 

Youth. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em 2010 me arrisquei a uma das maiores aventuras da minha vida, cursar produção 

cultural em Rio das Ostras. Foi um choque de diversidade em diversos âmbitos, cultural, 

econômico, de gênero, intelectual e religioso, e por falar em religião... Fui criada em uma 

igreja evangélica, sempre pertenci a Igreja Metodista no bairro onde moro, Corumbá em 

Nova Iguaçu. Um bairro carente, esquecido, muitas das vezes a igreja foi vínculo com 

pessoas de fora, que morassem longe e sempre fui muito ativa na igreja, cantava desde 

criança, fui juvenil aos 11, líder de juvenis na minha igreja local e de todas as outras igrejas 

de Nova Iguaçu, líder dos jovens, líder no ministério de louvor, presente em todas as 

programações da igreja. A realidade que eu conhecia era a minha, logo, a que eu aceitava era 

a minha. Entrei assim na faculdade, crua, mais preconceituosa do que ainda sou, morrendo de 

medo. Foi quando me deparei com as aulas de antropologia, todo mundo deveria ter essas 

aulas, foi aí que comecei minha transformação, a abrir os olhos, e toda aquela vivência foi me 

mostrando que o mundo que é grande demais e que tudo tem seu valor e que nada vale tanto 

assim. “Cultura é tudo, cultura é nada”. Inclusive a minha. Porém eu notava que eu não era 

muito bem interpretada quando enunciava “sou evangélica, sou evangélica, sou virgem”, na 

época eu não entendia muito bem, hoje compreendo o espanto e a indignação dos colegas. 

Mas eu sabia meus motivos, sabia que eles tinham seu valor pra mim, eu estava em um 

conflito diário, numa escola integral de aprender a respeitar as diferenças, queria que eu fosse 

respeitada também. Entendia que alguns exemplos midiáticos não correspondiam ao real, não 

me representavam, então eu quis com este trabalho dar chance de outras leituras e relatar 

outras vivências. No início eu quis ter voz e dar voz aos meus. Hoje, 80% diferente de 

2010.2, mais madura, tenho como objetivo contribuir nas reflexões sobre religião, juventude 

e sexualidade a partir de um estudo de caso: dos jovens vinculados a igrejas evangélicas que 
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optaram pelo celibato até o casamento. Para isso, além de toda uma base bibliográfica 

indicada por minha Orientadora, fizemos entrevistas com jovens solteiros e evangélicos, com 

alguns de forma presencial e com outros por questionários enviados online, as entrevistas 

foram realizadas ao longo de um ano totalizando 54 entrevistados muito bem dispostos a 

responder. Vitória, não são todos que se dispõem a fala sobre sua sexualidade.  

No primeiro capítulo apresentamos um breve histórico de protestantes e pentecostais 

no Brasil direcionando para os valores morais desses religiosos destacando a questão da 

sexualidade. Resumidamente mostramos com se deu na história a visão Cristã sobre a 

sexualidade e como isso influencia nas praticas e discursos dos evangélicos brasileiros na 

atualidade. 

No segundo capítulo debatemos sexualidade e religião entre jovens evangélicos na 

bibliografia e trazendo o campo. Inicialmente mostramos o que a igreja diz a sua juventude 

para que ela seja uma geração dentro dos desígnios propostas pela igreja e em seguida 

falamos como a igreja apresenta a sexualidade a este jovem em sua vida solteira.  

No capítulo 3 (três) sistematizamos as entrevistas no campo, trazendo os dados obtidos 

nela de forma a levar ao leitor descobrir junto a conclusão das análises, analisando algumas 

respostas e nos surpreendendo com as diferentes opiniões e vivência dentro da igreja 

evangélica.  

Espero que este trabalho sirva de luz para alguém por qualquer motivo, e encoraje 

outros a falarem, escreverem sobre assuntos não tão habituais. Sexualidade é tabu até fora da 

igreja.  

 

 



12 
 

2. O JUSTO VIVERÁ PELA FÉ: PROTESTANTISMO NO BRASIL 

 

A história da igreja protestante no Brasil teve seu início marcado por lutas e 

resistência. Devido ao fato do catolicismo ser hegemônico no país, muito trabalho foi 

destinado à conversão dos índios e com a chegada dos africanos seu direito de culto foi 

imediatamente anulado, aceitar outra religião era um passo muito grande. Mesmo sendo uma 

religião oriunda do catolicismo e com base na religião oficial, várias de suas tentativas de 

entrar e permanecer no Brasil foram frustradas. Em 1555, logo após a morte de Martinho 

Lutero, pai do protestantismo, (1483 - 1546), seus ideais desembarcaram no Brasil. A 

chamada França Antártica, que ocupou o Rio de Janeiro entre 1555 e 1560, foi a primeira 

experiência protestante em nossas terras. No século seguinte haveria um episódio mais 

duradouro: os holandeses que governaram parte do atual Nordeste brasileiro de 1630 a 1654 

também compartilhavam da religião protestante. Mas os dois casos foram exceções. Depois 

de expulsos os franceses e o holandeses, a estrutura religiosa da igreja Reformada foi desfeita, 

e o Brasil voltou ao monopólio da catequização católica. 

Posteriormente, em 1808, com a mudança da família Real para o Brasil ficou mais 

acessível à entrada de estrangeiros no país, e estes possuíam suas crenças. O tratado de 

comércio e navegação assinados em 1810 garantia a abertura dos portos para produtos 

ingleses, além da liberdade de consciência e culto, permitindo a presença de protestantes 

desde que fossem discretos e não fizessem proselitismo entre os católicos (ASSIS, 2012).  

Foi só em 1824 que se estabeleceu a tolerância religiosa, desde que as outras 

religiões não ofendessem a religião oficial do Estado, o catolicismo.  

...O catolicismo era a única religião oficialmente reconhecida. Apenas então, no ano 

da assinatura do Tratado de Comércio e Navegação entre Portugal e Inglaterra, com 

a chegada da família real e uma comitiva de ingleses anglicanos, mais a expectativa 

de uma certa circulação de estrangeiros a partir da abertura dos portos, aventou-se a 

necessidade de se criar alguma regulamentação legal para que os estrangeiros 
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realizassem seus cultos, ainda que de modo restrito. (MAFRA, Carla, 2001, 

pag 13) 

 

Os primeiros a chegarem a nosso território foram os luteranos alemães. Eles se 

fixaram no sul e no sudeste, só podiam fazer reuniões em alemão e eram proibidos de 

evangelizar. Décadas depois, outros protestantes europeus chegaram ao Brasil. Em 1858 um 

casal escocês oriundo da igreja congregacional fundaram a Igreja Evangélica Fluminense. Em 

1859 chegava ao Rio de Janeiro a Igreja Presbiteriana. Os Metodistas se estabeleceram no 

Brasil entre 1867 e 1886 abrindo seu primeiro salão de culto em São Paulo. Em 1882 norte-

americanos organizaram na Bahia a primeira Igreja Batista. Todas estas igrejas são originárias 

da reforma protestante de Lutero. A Igreja Metodista teve outro processo: era fruto de um, 

movimento empreendido por John Wesley no século XVIII, movimento esse inspirado na 

reforma protestante. Essas denominações são chamadas de Igrejas evangélicas históricas ou 

Igrejas tradicionais.  Todas creem na salvação através de Jesus Cristo.  (SILVA, 2009). 

As igrejas históricas ainda atuam com força no país e estão longe de sua extinção, 

mas é notória a presença de outros evangélicos, denominações com costumes diferentes das 

tradicionais e que tem uma força maior no meio evangélico, seja na persuasão para obter 

membros, força midiática e até política. Essas igrejas são chamadas de pentecostais e de 

neopentecostais. Elas são uma tentativa de basear a religião no Livro de Atos
1
, o qual, relata 

que uma grande multidão estava reunida no mesmo lugar e foram todos tomados pelo Espírito 

Santo. Este ano a igreja pentecostal comemora seus 106 anos em solo brasileiro, seu 

crescimento, conhecimento e difusão ocorreram depois do Avivamento da Rua Azuza em Los 

Angeles.  Assim temos três tipos de igrejas evangélicas: Históricas, Pentecostais e 

Neopentecostais.  O fato é que as igrejas pentecostais e neopentecostais congregam a maioria 

                                                           
1
 Passagem bíblica que narra o dia de pentecostes. Atos 2. 1 ao 47 
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dos evangélicos no Brasil.  

É importante lembrar que estas distinções são feitas entre estudiosos, pois os praticantes da 

religião não veem essa distinção, veem apenas uma diferença de doutrinas e costumes, mas 

que não altera em nada quanto à crença ou a salvação que é o fim desejável e ansiado por todo 

evangélico.  

De Lutero a Bispo Macedo, uma grande história foi vivida e construída, um 

caminho de 500 anos.  

A igreja evangélica tem uma incrível capacidade de se reinventar, de propor novas 

estratégias, isso aconteceu no passado e isso continua acontecendo, a reforma protestante foi 

uma revolução, as igrejas pentecostais foram uma inovação, as neopentecostais são uma 

renovação e ainda dentro das categorias podemos ver distintos seguimentos, dizendo de 

maneira bem informal, há igrejas para todos os gostos.  

Cabe registrar que entre as igrejas históricas, pentecostais e neopentecostais 

existem muitas distinções, porém seus fundamentos e seus fins são semelhantes. A salvação 

somente através de Jesus Cristo sendo o único que separa o homem do pecado e o liga a Deus, 

a bíblia como livro sagrado e regra da fé, a crença na segunda vinda de Cristo, a celebração da 

santa ceia, entre outros. Abaixo contém em tabela os dados do IBGE correspondentes a 

quantidade de igrejas e evangélicos no Brasil.  
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TABELA 1 – NÚMERO DE EVANGÉLICOS POR DENOMINAÇÃO 

Censo evangélico 

          Igrejas evangélicas                Número de fieis Percentual                      

(aprox) 

Igreja Assembleia de Deus 12.314.410 29,12 

Evangélica não determinada 9.218.129 21,8 

Outras igrejas evangélicas 

pentecostais 

5.267.029 12,4 

Igreja Evangélica Batista 3.723.853 8,8 

Igreja Congregação Cristã do 

Brasil 

2.289.634 5,41 

Igreja Universal do Reino de 

Deus 

1.873.243 4,43 

Igreja Evangelho do 

Quadrangular 

1.808.389 4,27 

Igreja Evangélica Adventista 1.561.071 3,69 

Igreja Evangélica Luterana 999.498 2,36 

Igreja Evangélica presbiteriana 921.209 2,17 

Igreja Deus é amor 845.383 1,99 

Igreja Maranata 356.021 0,84 

Igreja Evangélica Metodista 340.938 0,80 

Igreja O Brasil para Cristo 196.665 0,46 

Comunidade Evangélica 180.130 0,42 

Igreja Casa da Benção 125.550 0,29 

Igreja Evangélica 

Congregacional 

109.591 0,25 

Igreja Nova Vida 90.568 0,21 

Igreja Evangélica de Missão 30.666 0,072 

Igreja Evangélica Renovada 23.461 0,055 

IBGE – CENSO 2010                                      TOTAL: 42.275.438 
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2.1  PENTECOSTALISMO NO BRASIL 

 

O pentecostalismo é o resultado de uma tentativa da igreja de viver/reviver a 

experiência narrada por Lucas no livro de Atos no capítulo 2. Várias pessoas estavam em 

Jerusalém pra festa de pentecostes, esta festa acontecia 50 dias depois da páscoa, todos 

estavam reunidos no mesmo local e segundo o autor, naquele dia o Espírito Santo veio sobre 

eles e todos começaram a falar línguas estranhas e todos se entendiam. Neste dia Pedro, que 

era tímido, pregou e 3.000 pessoas foram batizadas. 

O pentecostalismo teve sua expansão rápida, começando em Chicago não 

demorou muito para ser irradiado para outros países. Na América Latina, ele chegou primeiro 

no Chile (1909) e, no ano seguinte, no Brasil (1910). Hoje, no Chile, o pentecostalismo 

representa 80% dos evangélicos. O crescimento foi lento, mas se tornou mais intenso a partir 

da década de 50. Na América Central, o pentecostalismo começou a se expandir a partir da 

década de 70.  

O sociólogo Paul Freston fala sobre três momentos de implantação do 

pentecostalismo no Brasil, denominado por ele de “três ondas” 

A primeira Onda ocorreu a partir de 1910 quando a Igreja Congregação Cristã 

chegou ao país, no ano seguinte foi a Assembleia de Deus que chegou a terras brasileiras. 

Durante 40 anos foram estas duas igrejas que dominaram o campo pentecostal brasileiro. A 

igreja Assembleia foi a que mais se expandiu em quantidade e em território, já a Congregação 

Cristã ficou um tempo limitada a comunidades italianas, mas depois viu a necessidade de se 

expandir aos nativos para sobreviver em terras brasileiras. Apesar das igrejas históricas já 

estarem no país bem antes, o seu crescimento havia sido modesto.  
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Foi na década de 50 e 60 que o pentecostalismo começou a se fragmentar e aí 

podemos ver a segunda onda e com isto surgiram três grandes nomes ligados ao 

pentecostalismo clássico, foram estas: Igreja do Evangelho Quadrangular (1951), Igreja 

Evangélica Pentecostal O Brasil para Cristo (1955) e Igreja Evangélica Deus é amor (1962). 

A Quadrangular veio dos Estados Unidos, já as outras tem raízes brasileiras. Segundo Freston 

(1994), esta segunda onda foi devido à chegada da Igreja Quadrangular com métodos 

arrojados. A ênfase dada nesta segunda fase, foi a cura divina. 

Com essas renovações no meio Cristão surgiu outra categoria de igrejas 

denominadas por alguns como 'carismáticas'. São estas igrejas derivadas de rupturas com 

igrejas tradicionais, Elas se encaixam na segunda onda. Movimento Carismático – também 

conhecido como Renovação Carismática. Resultou da penetração do movimento pentecostal 

nas denominações históricas ou tradicionais e também na Igreja Católica, a partir dos anos 50. 

Uma importante organização pioneira desse movimento foi a Adhonep (Associação de 

Homens de Negócios do Evangelho Pleno). Alguns exemplos são: a Igreja Presbiteriana 

Renovada, a Igreja Metodista Wesleyana, a Igreja Batista Nacional. (MATOS, 2011) 

A terceira onda começou nos anos 70, mas ganhou força nos anos 80. Esse 

processo foi denominado de neopentecostalização. Cada onda teve suas características. Na 

primeira foi o batismo com o Espírito Santo, a segunda a cura divina e a terceira exorcismo e 

prosperidade. O maior nome do neopentecostalismo é a Igreja Universal do Reino de Deus, 

mas também tem outros nomes de extrema importância como a Igreja Internacional da Graça 

de Deus ,  Igreja Renascer em Cristo, Comunidade Sara Nossa Terra, Igreja Paz e Vida, Igreja 

Mundial do Poder de Deus, entre  outras. Vale lembrar que grandes nomes pastorais do 

neopentecostalismo vieram da Igreja Nova Vida, nomes como Edir Macedo e R R Soares, 

entendendo-a assim como percussora deste movimento.  
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O neopentecostalismo é, sem dúvida, a mais notável expressão religiosa das 

últimas décadas no Brasil. É muito claro o quanto esta manifestação se distancia do 

pentecostalismo tradicional e mais ainda do protestantismo histórico, suas propostas mais 

evidentes são a cura, o exorcismo e a prosperidade. 

Diante das crises que as pessoas vivem, tais como as angústias da vida em grandes 

centros urbanos, baixa estabilidade emocional, problemas financeiros, as igrejas 

neopentecostais obtém sucesso apresentando potenciais soluções para os sofredores, usando 

objetos e dando a eles significados miraculosos, com discursos apelativos, curas em seus 

cultos, promessas de melhoria de vida que nenhum outro lugar poderia dar, foco em passagem 

bíblicas que falam sobre soluções de problemas, discurso maçante sobre a prosperidade e 

resoluções de todas as mazelas financeiras do indivíduo. Todas estas ofertas são fortes 

atrativos a estas pessoas que tanto querem soluções instantâneas para seus problemas. 

Ao contrário do dito popular, na religião o que vale não é o "ver para crer", mas sim 

o oposto: aquele que crê começa a ver, começa a pensar e a visualizar o mundo 

segundo seus preceitos. A crença lhe dá uma arma poderosíssima para enquadrar 

tudo o que ocorre no mundo. Nada fica sem explicação. No caso da pentecostal isso 

é facilitado por aquela oposição binária entre Bem e Mal, Deus e o Diabo, a igreja e 

o mundo. Tudo o que acontece com o fiel ou em torno dele pode ser encaixado neste 

esquema de pensamento. Em um mundo hostil, complexo, em que a velocidade das 

mudanças é tremenda, em que te tudo parece ser posto em xeque  relativizado, a 

chave binária pentecostal é eficiente e tranquilizadora. (ALVITO, 2012, 2) 

 

Este novo jeito de exercer o protestantismo se encaixa perfeitamente à moderna 

cultura urbana influenciada pela televisão e pela cultura do consumo. Além da igreja 

Universal do Reino de Deus, a Igreja Renascer em Cristo também possui um forte poder de 

influência.  

Seja em qualquer das três categorias que alguma igreja evangélica se enquadra, 

todas desejam o domínio na vida de seus seguidores. Os servos precisam ser fieis, não só à 

bíblia, não só aos evangelhos, mas às regras que a igreja impõe para a salvação, para a 
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fidelidade, para ser um cristão correto. 

Ao se deparar com a sexualidade no protestantismo deve-se compreender que tipo 

de discurso se instalou nos ensinamentos da igreja, sejam históricos, pentecostais ou 

neopentecostais. 

 

2.2 O PURITANISMO É PROTESTANTE 

 

Atentemo-nos aqui a um dos maiores temas sobre o qual as igrejas elaboram 

interditos na tentativa de controlar condutas desajustadas às convenções desse mundo social. 

O pecado original é diversas vezes apresentado pelas lideranças e repetido por fieis 

evangélicos como o pecado mais sério. A igreja tenta dominar a sexualidade de seus fieis 

desde sua origem, Segundo Silvia Geruza Rodrigues.  

No século I depois de Cristo, Paulo via o corpo com dualismo: se por um lado 

tínhamos o corpo como templo do Espírito Santo, morada do divino, por outro o corpo 

representava a carnalidade. Mas houve muita dificuldade em definir se esta carne diz respeito 

ao corpo concreto ou à natureza humana. Esta visão e dúvida perduram até hoje no 

protestantismo. 

Quando Paulo
2
 fala sobre a sexualidade, ele a postula como uma concessão divina 

no casamento e aponta a igualdade entre os sexos no ato. Paulo enfatiza a igualdade, o 

respeito mútuo e a preservação dos limites do outro e deixa claro que a vida sexual do casal 

diz respeito ao casal.  

                                                           
2
 Paulo de Tarso, também chamado de Apóstolo Paulo, Saulo de Tarso e São Paulo, foi um dos mais influentes 

escritores do cristianismo primitivo, cujas obras compõem parte significativa do Novo Testamento.  
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No século II o corpo e a sexualidade se tornam diretamente ligados à maldade 

referida à natureza humana lutando contra Deus. Nesse período os autores mais influentes 

nesse assunto foram Hermas 
3
, Orígenes

4
  e Valentino

5
 . Segundo eles, o corpo era mau e por 

inteiro era habitação do pecado e o pecado era a prática sexual inclusive no casamento. O 

corpo deveria ser apenas templo do espírito santo e, para isso, deveria se abster do pecado e 

adotar a renúncia sexual. Beijo, abraço, toque de mão e até olhares eram proibidos. Essas 

questões se fortificaram no gnostismo e posteriormente no maniqueísmo. Os gnótsicos 

pregavam a necessidade da superação dos desejos sexuais e viam a abstinência como forma 

de purificação. Ainda no século II D.C, Clemente de Alexandria defende o corpo como um 

mal necessário e o sexo como concessão no casamento, Clemente foi autor de Paidogos, um 

livro dizendo como o cristão deve ser comportar à mesa e à cama, iniciando aí uma 

"pedagogia sexual no Cristianismo".  

No Século III, Orígenes uniu seus ensinamentos de abstinência sexual com as 

ideias paulinas de um corpo como templo do Espírito Santo e o cristão como parte do corpo 

vivo de Cristo. Segundo ele, se o Cristão subjulga a carne ele ganha a presença de Deus em 

seu corpo como recompensa, tornando-se templo do Espírito Santo e parte do "corpo vivo" de 

Cristo.  

Já no século IV o domínio do corpo e da sexualidade pela igreja tinha chegado ao 

auge com o Maniqueísmo e houve o surgimento dos "padres do deserto". O Maniqueísmo 

entendia o espírito como bom e corpo como mau.  

                                                           
3
 Autor de “O Pastor de Hermas” (às vezes chamado simplesmente de O Pastor), uma obra literária cristã do 

século II dC e considerada como parte do cânon bíblico por alguns dos Padres da Igreja no período inicial do 

Cristianismo.  

4
 Orígenes, cognominado Orígenes de Alexandria ou Orígenes de Cesareia ou ainda Orígenes, o Cristão, foi 

um teólogo, filósofo neoplatônico patrístico e é um dos Padres gregos. 

5
 Valentim ou Valentino (em latim: Valentinus; c. 100 - c. 160) foi por algum tempo o teólogo gnóstico do 

período do cristianismo primitivo de maior sucesso. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2non_b%C3%ADblico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Padres_da_Igreja
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Neoplat%C3%B4nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%ADstico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Padres_gregos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Circa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Te%C3%B3logo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gn%C3%B3stico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo_primitivo
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Uma marca neste século é o pensamento de Santo Agostinho. Ele propõe uma 

nova base: com ele o corpo deixa de ser vilão e se torna parte importante da pessoa. Assim, 

Santo Agostinho, rompe com a tradição dos padres do deserto e direciona o cristão a amar o 

corpo e não odiá-lo, desvinculando sexo do pecado original. Para ele, o desejo deve ser 

contido e não o corpo. Propõe o rompimento com a abstinência obrigatória para a abstinência 

voluntária. (GOMES, 2006) 

Avançando para o século XVI com o protestantismo, Lutero considera o corpo 

como templo do Espírito Santo. O conflito carne x espírito deixaria de existir, ambos foram 

feitos e dados por Deus. Segundo Gomes: 

a) Não existe uma pedagogia sexual em Lutero. A questão da práxis sexual, isto é, sobre o que 

deve ser praticado no leito conjugal, deve ser resolvido pelo casal. 

b) Lutero não apresenta nenhuma relação entre o sexo e o pecado original, portanto, não há 

nenhuma correlação entre a sexualidade e a culpabilidade humana original. 

c) A sexualidade é vista como inerente à própria identidade do ser humano.  

d) O sexo é considerado natural para homens e mulheres, a sexualidade é decorrente da 

vontade de Deus para a pessoa humana.  

e) Homens e mulheres devem se respeitar mutuamente no relacionamento sexual. 

f) O sexo como obrigação, no casamento, deve preservar seu caráter de ato voluntário e 

altruísta tanto pelo homem, quanto pela mulher. 

g) O marido é obrigado, pelo matrimônio, a garantir e manter o prazer sexual da mulher no 

leito conjugal e; 

h) A mulher é igualmente compungida a garantir a manter o prazer sexual do marido. 

i) Também a mulher tem os mesmo direitos e privilégios sexuais do homem, portanto, deve 

ser tratada como igual.  

j) A relação sexual do casal deveria ser mantida inclusive com arranjos e combinações 

consentidas para garantir o prazer do parceiro no caso de impedimento grave.  

k) Deus é misericordioso para com os pecados sexuais cometidos no leito conjugal: “Esse 

dever é a razão por que Deus fez as concessões ao estado matrimonial e lhe perdoa coisas que 

em outras circunstâncias, castiga e condena”.  

i) A reafirmação de que o pecado original não foi de natureza sexual abriu novas 

possibilidades para sexualidade no casamento (GOMES, 2006, 14).  

 

João Calvino não escreveu muito sobre a sexualidade. Ao homem (ser humano) 

ele confere que foi criado à semelhança de Deus no sentido espiritual, ético e moral, refletindo 
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assim, embora sua natureza decaída, o amor, a justiça e a santidade. . Mas Calvino cria uma 

questão conflituosa para o Cristão: Como segurar o extinto de um corpo animal com a 

necessidade de preservar este corpo para o sagrado? Segundo Gomes: “Só resta ao cristão 

calvinista a saída pela ética da via negativa: o corpo torna-se a clausura do cristão, o seu 

deserto é o mundo, seu corpo a cela.” 

Sendo assim, a sexualidade, torna-se, novamente secundária na vida do ser, sendo 

permitido no casamento. Saindo de Genebra e chegando à Inglaterra, o protestantismo foi 

aderido para remediar os problemas políticos, amorosos e sexuais de Henrique VIII
6
. Para 

purgar os pecados de Henrique, o Séc. XVII viu a Inglaterra criar a versão mais radical do 

protestantismo: O Puritanismo.  

Com todo seu radicalismo, o puritanismo buscava intervir nas práticas religiosas e 

reformar a igreja, além de transformar a vida das pessoas no âmbito político e econômico. A 

ação que os puritanos empreenderam para reformar a Igreja Anglicana foi tal que chegaram a 

ser expulsos da mesma, tendo grande parte deles emigrado para a América do Norte e se 

fixado, sobretudo, em Nova Inglaterra, onde puderam praticar sem restrições.  

Para solucionar o conflito corpo x espírito o puritanismo sinalizou "a mente como 

centro da vontade e o corpo como templo do Espírito Santo". Portanto, postulava-se foco 

permanente no trabalho a fim de ocupar a mente. Ao corpo destinava-se à santificação, 

restando-lhe o ideal da ascese. GOMES:  

Nas colônias da Nova Inglaterra, o Protestantismo puritano criou raízes e produziu 

seus frutos: o corpo como templo do Espírito Santo de São Paulo, Santo Agostinho, 

Martinho Lutero e João Calvino se transforma pelo espírito puritano em mero 

instrumento de trabalho; a mente humana, centro de atuação do Espírito Santo na 

vontade do cristão, transmuta-se em oficina de Satanás; a sexualidade como 

expressão da identidade humana e das bênçãos de Deus converte-se em um mal 

necessário, perigoso, a ser purificado pelo trabalho e o mundo, palco da atuação de 

                                                           
6
 Henrique VIII, rei da Inglaterra de 1509 até sua morte, viu no protestantismo sua chance de se divorciar de 

Catarina de Aragão. 



23 
 

Deus, vira o lugar privilegiado de atuação do demônio. A santificação já não mais 

significa viver para Deus e sim fugir do demônio e do mundo, o lugar da sua 

habitação. Evitar o demônio é deixar para trás todos os prazeres mundanos e buscar 

somente aqueles prazeres espirituais permitidos pela pregação puritana: o serviço 

divino, o jejum, a oração, a evangelização e, é claro, o trabalho (...) (GOMES, 2006, 

18) 

O protestantismo brasileiro possui duas vertentes, o protestantismo luterano e 

anglicano e o protestantismo de origem puritana, o qual abrange a maior parte das igrejas 

históricas. As igrejas pentecostais e neopentecostais são oriundas do protestantismo puritano 

norte americano, revelando assim, que o protestantismo brasileiro é puritano, reservando à 

sexualidade dos cristãos um guia de regras a normas a serem cumpridas a fim de domesticar o 

corpo e impor limites ao prazer.  

O ideal puritano rejeita o mundo em geral, foca na luta contra o mal, a fuga dos 

prazeres a favor de uma vida superior, matar a carne para elevar o espírito, fuga dos prazeres 

da sexualidade. Porém, o puritanismo que veio para o Brasil não foi o mesmo que saiu da 

Inglaterra no séc XVII. Aqui se instalou um puritanismo de fuga, individualista e 

individualizador. A vida que vale é a pós-morte, assim, deslocou-se a importância de 

realidade político-social para a celestial. Mas isso mudou muito a partir da década de 1980 

sobretudo nas denominações chamadas neopentecostais, onde se prega uma vida de bênçãos 

no plano terreno, no agora. 

Este olhar negativo sobre a sexualidade tem impactado a saúde sexual de muitos 

membros que relata frigidez, impotência ou outros distúrbios sexuais, pois o puritanismo 

fornece ênfase exagerada na contenção da sexualidade (RODRIGUES, 2011). 

Nos discursos em púlpitos ouve-se que não há pecado maior que outro, mas no 

cotidiano das igrejas coloca o sexo no ranking dos piores pecados. Há uma valorização moral 

da contenção dos desejos sexuais. 

A Bispa Sônia Hernandes e o Bispo Estevam Hernandes
7
 foram presos em 2007 

por tentarem entrar nos Estados Unidos com dólares não declarados e alguns deles escondidos 

no fundo falso de uma bíblia.  

Em 1999 o Pastor Caio Fábio
8
 confessou um caso de adultério cometido por ele 

                                                           
7
 Líderes e Fundadores da Igreja Renascer em Cristo.  

8
 É um escritor, psicanalista e ex-pastor presbiteriano brasileiro. Foi o fundador e presidente da Associação 

Evangélica Brasileira (AEVB) e é líder e mentor do Movimento Caminho da Graça. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psicanalista
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com a secretária da igreja, isso o levou a um divórcio e a consequências no seu ministério. 

Nos dois casos pastores de grande referência nacional cometeram erros segundo a 

igreja, mas o peso nos julgamentos foi totalmente diferente. Enquanto o pastor Fábio foi 

expulso, julgado, condenando, renegado pela igreja e boa parte dos líderes evangélicos no 

Brasil, a Bispa e seu esposo tiveram todo apoio da igreja, como orações pedindo a Deus que 

os livrassem da prisão.  

Nos próximos capítulos levantaremos a tentativa de entender como o jovem 

protestante solteiro lida com sua sexualidade e com o discurso apresentado a ele na 

atualidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

3. JOVEM, EU VOS ESCOLHI PORQUE SOIS FORTE 

O título deste capítulo foi baseado em um versículo
9
 muito citado nas igrejas 

protestantes, sendo utilizado como pilar para a conscientização da juventude evangélica 

quanto aos motivos dela ser escolhida por Deus. Dessa forma, por meio dele, buscam fazer 

com que o jovem se engaje nos trabalhos da igreja usando sua força, tempo disponível, e 

jovialidade. O jovem deve estar sempre consciente da importância da defesa e resistência às 

tentações. 

A igreja utiliza-se de inúmeras estratégias que têm por finalidade desenvolver no 

jovem um comportamento condizente com a moral, a estética e a gramática evangélica.  

Dentre as estratégias utilizadas, podemos destacar: aprendizagem em pequenos grupos, 

estudos em escola dominical, congressos e aconselhamentos particulares. Tais estratégias 

ainda são somadas às facetas habituais, tais como as pregações nos cultos.  

O jovem é moldado, de forma a se manter "na linha", como dizem nas igrejas ou, 

em termos sociológicos, segundo as convenções (conjuntos de regras explícitas e da moral) 

desse mundo social evangélico, nos termos de Becker 1977. A visualização, a exposição desse 

comportamento teria a importância de revelar a internalização das convenções ministradas 

constantemente pelas, lideranças religiosas no púlpito e nos aconselhamentos.   

A orientação preliminar é de que, diante de qualquer dúvida, questão, conflito, 

receio, dubiedade, ou quando acometido por sentimentos, tais como: tristeza, dor, agonia, 

aflição, alegria, gratidão ou vitória. Ou ainda, em meio a qualquer situação de adversidade, a 

bíblia seja reconhecida e lembrada como manual a ser seguido, pois por meio dela há a 

possibilidade de contato com Deus. E, só por ela será possível a tomada de decisão que 

acalmará o coração e expressará sua alegria perante Deus. É a bíblia o manual de vida do 

cristão.  

 

O jovem tem (ou deve ter) apego pelo conhecimento das Escrituras, pois elas é que 

nos fazem sábios para a salvação em Cristo Jesus (II Tm 3.15). Na administração do 

tempo não deixar de cumprir com todas as responsabilidades e não se esquecer de 

dedicar tempo para a leitura da Bíblia. (LAZIER, 2006,pág 158) 

 

                                                           
9
 Texto de 1 João 2. 14 
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Nos cabe ressaltar a origem puritana da religião em questão, que compreende uma 

leitura de modo literal da bíblia, e nos direciona às características que possivelmente 

constituem o jovem formado pela igreja.  

O jovem também deve ter uma vida de momentos devocionais
 
com Deus, pois, 

segundo os cristãos, esta prática é importante para o crescimento espiritual. Tal prática 

proporcionará, não só, um estilo de vida baseado no ponto de vista do "Senhor", mas também, 

uma vida em comunhão com o mesmo. Ainda diante da questão devocional, Josué Adam 

Lazier
10

 diz que, "a vida devocional levará o jovem a ter um zelo maior pelo culto, pela igreja, 

pelas coisas da vida cristã e pelo cumprimento de suas responsabilidades." (2006, 159)
 

A juventude Cristã é orientada a ser comprometida com as atividades da igreja. É 

comum nos depararmos com jovens presentes em áreas artísticas tais como: teatro, música e 

dança, ou ainda, organizando festas, cultos especiais, participando de outros departamentos ou 

ministérios dentro da congregação. É disseminado que eles devem reconhecer seus dons e 

usá-los para expansão do reino de Deus.  

Nas igrejas tradicionais, não é pouco usual jovens ocuparem cargos de liderança. 

Podemos citar como exemplo a igreja Metodista, onde os grupos de juvenis são liderados por 

um próprio juvenil, contando com auxílio de algum conselheiro adulto. E, no que se refere aos 

seus grupos de jovens, há liderança executada por um jovem, geralmente sem conselheiro, 

que por sua vez, possui a possibilidade de estender tal liderança a níveis que vão além da 

igreja local, podendo tomar caráter distrital, regional ou nacional.  

 

O jovem cristão tem sua vida caracterizada pelo compromisso com o Reino de Deus. 

Em função disso, vive os valores do Cristianismo e professa sua fé em Cristo Jesus. 

Numa Avaliação Nacional realizada em 2005 pela Igreja Metodista no Brasil, 

constatou-se que boa parte da liderança das igrejas locais é composta por jovens 

(professores/as na Escola Dominical, líderes de grupos pequenos, ministrantes de 

encontros, participantes de ministério de louvor e jovens evangelistas). (LAZIER, 

2006, 159) 

 

O jovem também é orientado a seguir com seu "perfil cristão" fora da igreja 

usando a aprendizagem adquirida na mesma em um âmbito além do que apetece à sua vida 

                                                           
10

 Josué Adam Lazier – Coordenador de Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade Metodista de 

Piracicaba.  
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espiritual. Agindo com ética, honestidade, integridade e zelo, e se esforçando para ser bom 

filho, bom amigo, bom profissional e honrado em seus compromissos.  

A igreja acredita que, agindo assim o jovem logo será identificado cristão e dará bom 

testemunho de sua fé. No que se refere ao assunto, Lazier pauta que "é importante destacar 

que a juventude é agente de transformação da sociedade. Isso se dá por meio da vivência e da 

defesa dos valores éticos, morais e os da cidadania.” (2006, 160) 

A fase da juventude é caracterizada por mudanças. Nela, o jovem começa a sair de 

casa, e para si abre-se um leque de possibilidades. É momento de se expandir o círculo de 

amizades, que podem partilhar ou não das mesmas ideias. E lidar com sua personalidade e 

senso crítico que ainda estão em formação. Em meio a um emaranhado de emoções ele se 

descobre imerso. Questões não antes pensadas, como independência financeira, se tornam 

pauta em sua vida. Assim como outras questões crucias, impactos emocionais, e a necessidade 

de se formar opiniões e defender assuntos variados. Diante de todo esse conflito do ser/existir, 

surge ainda transformações físicas ligadas à sexualidade.    

Segundo a Pastoral da juventude desenvolvida pela mocidade metodista nos 

Estados de Minas Gerais e Espírito Santo (2000, p. 32. citado por LAZIER, 2006, p. 160) 

afirma-se o seguinte sobre a sexualidade:  

"A importância da sexualidade é que ela dá sentido à vida e favorece a dinâmica 

das relações humanas. Infelizmente, o conceito de sexualidade, muitas vezes, se limita à 

genitália masculina e feminina. Esse aspecto é importante, entretanto o conceito de 

sexualidade vai muito além, tendo a ver com a vida, incluindo, em sua dinâmica, o prazer, a 

responsabilidade pessoal, o altruísmo e, é claro, o amor. Isto porque toda a vida está 

diretamente relacionada com a sexualidade e, se esta última está harmonizada, as outras 

instâncias da vida também encontrarão o seu equilíbrio. A sexualidade não é o ponto central 

na vida da juventude, no entanto é fundamental." 

De fato, assuntos sexuais têm sido recorrentes na cabeça de jovens de dentro e 

fora da igreja. A complexidade do tema somada ao seu efeito na vida da juventude cristã 

causa muitas dúvidas, questionamentos e pressões. Como forma de sanar dúvidas, regular o 

padrão de ações e pensamentos, e pôr fim aos questionamentos, alguns artifícios têm sido 

utilizados, dentre eles, pode-se apontar: movimentos pró-castidade, livros e até canais no 

youtube.  
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Um dos movimentos pró-castidade mais conhecidos do Brasil é o "Eu escolhi 

esperar", com Sede da campanha em Vila Velha - ES. O movimento, conta com 8 

colaboradores que trabalham em tempo integral, um representante regional no Rio de Janeiro 

e 5 voluntários.  

No site da campanha podemos ler: 

A Mobilização 

"Somos uma campanha cristã que atua em duas áreas específicas: sexualidade e 

vida sentimental. Com o objetivo de encorajar, fortalecer e orientar adolescentes, jovens e 

pais sobre a necessidade de viver uma vida sexualmente pura e emocionalmente saudável, 

valorizando a importância de saber esperar o tempo certo, a pessoa certa e a forma certa de 

viverem as experiências nestas duas áreas da melhor maneira.  

Na verdade, as pessoas se enganam quando acham que a nossa campanha é 

focada na virgindade. O Eu Escolhi Esperar é muito mais que um movimento pró-castidade. 

Tratamos a importância de se viver uma vida sexual e emocional de forma pura e santa. Nós 

cremos que vale a pena esperar pela vontade e direção de Deus em TODAS as áreas de 

nossas vidas, inclusive na área sentimental, emocional e sexual. Isso não se limita às pessoas 

virgens. Todas as pessoas que em alguma época de suas vidas perceberam que seria melhor 

esperar e ouvir a voz de Deus, do que fazer as suas próprias vontades podem escolher 

esperar. Isso é para todos que entendem que a vontade de Deus é melhor que a nossa, e que 

os planos dele são maiores que os nossos, que Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. 

Essa escolha não depende do que você já fez no passado. Ela depende de qual 

será a sua postura daqui pra frente. Deus é um pai de recomeços e novas chances. Mesmo 

que nessa caminhada de espera você fraqueje e caia em algum momento, Ele estará sempre 

pronto a recomeçar." 

A Campanha começou oficialmente em março de 2011, sendo lançada nas redes 

sociais, e cresceu rapidamente agregando milhares de jovens através do Twitter (microblog). 

Em maio de 2011, já eram mais de 5.000 adeptos. Por várias vezes #EuEscolhiEsperar 

aparecia entre os 10 assuntos mais comentados do Twitter, em um medidor chamado Trends 

Topics. Seu idealizador e líder é Nelson Neto Junior que, segundo testemunho, por ter 

vivenciado as lutas e implicações de uma escolha como esta, resolveu criar uma mobilização 

para ajudar outros jovens que assim como ele, hoje fazem a mesma escolha de se guardar 
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sexualmente para o casamento. 

Em junho deu-se início aos encontros "Eu Escolhi Esperar" que acontecem nos 

finais de semanas pelas cidades do Brasil. O primeiro seminário aconteceu em Nova 

Iguaçu/RJ reunindo aproximadamente 500 jovens adolescentes. Mais de 100 mil jovens já 

participaram dos encontros organizados pela campanha no Brasil. 

Atualmente mais de 3 milhões de jovens os seguem pelo Facebook, 659.304 pelo 

Twiter, 1,3 milhões no Instagram e mais de 400 mil inscritos no Facebook. É grande a 

quantidade de pessoas que aderiu à causa pelas redes sociais. 

Em uma entrevista disponível no site do movimento EEE, Nelson diz que : abriu 

mão de suas vontades e prazeres para abraçar a vontade de Deus. Ele diz que o movimento 

possui quatro propósitos: Fortalecer os que já optaram por só transar quando casados, ajudar 

os que já iniciaram sua vida sexual antes de casar, mas agora preteriram esperar o casamento, 

ajudar os pais que não sabem lidar com essas questões com seus filhos e  levantar uma 

questão social. Durante a entrevista Nelson conclui: 

"Estamos vivendo dias em que a sociedade está perdida. A sociedade brasileira 

não sabe como resolver os seus problemas sociais. Por quê? Porque a sociedade perdeu os 

valores. Abandou os preceitos divinos, e também os princípios da família e do casamento. 

Hoje tudo está banalizado, e essa banalização está destruindo as famílias brasileiras." 

Outro recurso empregado com finalidade de alcançar os jovens, suas vidas sexuais 

e sentimentais, é a literatura. Dr. Jaime Kemp é um missionário norte americano que veio para 

o Brasil em 1967 para orientar jovens sobre questões sexuais, sentimentais e familiares tais 

como: namoro, noivado, casamento.  

Em 1998, Jaime Kemp fundou, oficialmente, a Associação Lar Cristão
11

 que 

possui como ramo de atuação a execução seminários para a família, casais, jovens e 

adolescentes. Os cursos são apostilados e duram de 8 a 10 horas. O missionário norte 

americano também é reconhecido por ter fundando a Revista Lar Cristão, veículo literário 

temático de orientação à família em geral, e a líderes da área, contando com vários articulistas 

conceituados. Kemp ainda participa de Congressos para pastores e líderes, que fornecem 

ferramentas para área familiar e ministerial. Kemp também comercializa Vídeos, CDs e 

                                                           
11 

 http://www.larcristao.com.br/  

http://www.larcristao.com.br/
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DVDs com suas palestras. 

Jaime Kemp escreve artigos em jornais e revistas e é autor com mais de 50 títulos 

publicados. Como conselheiro familiar e conjugal tem orientando a muitos adolescentes, 

jovens, pais, casais, filhos, pastores e líderes.  

Usaremos (JAIME, KEMP. (1984). Antes do fim: Um guia para os noivos e seus 

conselheiros. 11 º Edição . São Paulo: Editora Mundo Cristão. 153 páginas), como base do 

discurso cristão para desenvolvimento de assuntos subsequentes.  

 

3.1 COMO A SEXUALIDADE É TRATADA NA IGREJA.  

 

Apesar do rompimento com a igreja católica, a igreja protestante não se 

desvinculou de algumas visões negativas sobre certas formas de sexualidade. O cristianismo 

introduziu a ideia de sexualidade errada em três noções: fornicação, concupiscência e luxúria. 

Neste trabalho nos atentaremos à fornicação, de modo a dissertarmos sobre o que 

é dito por líderes evangélicos à juventude solteira cristã, no que se refere ao assunto em 

questão. E como que a igreja e o jovem lidam com sua sexualidade. 

A visão sexual que a igreja possui é oriunda de muitas influências como as citadas 

no capítulo anterior. 

A igreja a princípio quis negar o direito ao sexo, a virgindade perpétua era o 

estado de santificação máxima do ser humano, mas vendo que não era possível tal regime, a 

igreja sacramentou o casamento como medida de permanecer com o domínio nos desejos das 

pessoas. Desde então, muitas ações, ideias, e tentativas de reprimir o desejo sexual foram 

executadas. A instituição igreja restringia o sexo à procriação, assumindo que o objetivo de 

multiplicação era o único motivo para o coito.   

O mundo mudou, a igreja também, mas o sexo ainda é visto como tabu dentro e 

fora dela. Apesar de não ser mais praticado apenas com a finalidade de procriação, a igreja 

ainda exerce domínio na vida dos cristãos, e isso se dá, por meio da exposição as possíveis 

consequências resultantes de uma quebra de padrão. Aos jovens reserva-se, unicamente, o 

direito de ouvir, e aceitar o que para ele será definido, quanto à quando e com quem será 
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passível a prática de relações sexuais.  

A sexualidade sempre foi uma preocupação da igreja, e a mesma sempre quis seu 

domínio e tutela, acreditando que sua visão sobre o assunto é a forma mais eficaz de combater 

às mazelas do mundo. Para a igreja é preciso dominar e disciplinar o corpo.  

De forma concomitante, a juventude fiel perece diante de conflitos entre o corpo e a 

mente, que clamam por algo, totalmente, natural e essencial à sua espécie. Em meio a um 

querer proibido, encontram-se várias barreiras referentes à dúvida de ser ou não o momento 

certo, mesmo tomado pela vontade e o querer. Como maneira de encontrar uma luz para 

tamanho mundo conflituoso, e ainda para os conflitos próprios do ser humano, o fiel tende a 

buscar em coisas e pessoas respostas para seus dilemas, ele precisa de certezas, e que sejam, 

de preferência, ditas por seus líderes ou por quem tenha mais experiência espiritual, ou até 

mesmo, por pessoas que testemunhem sobre o mesmo problema vivido por ele, independente 

de serem estes testemunhos positivos ou negativos. 

 

O interlocutor do discurso religioso, isto é, o fiel, geralmente procura uma 

comunidade de fé para encontrar seu sentido de vida, para obter respostas, ou seja, 

para encontrar certezas que contribuam parar dirimir suas dúvidas e 

questionamentos acerca de assuntos que lhe são estranhos e misteriosos. O 

pensamento religiosos então, esperado é que apresente certezas, unicidade de 

pensamentos e efeitos lineares (RODRIGUES, 2011,  27) 

 

Vamos entender então qual é o discurso e como ele se concretiza na vida do fiel. 

 

3.1.1 Com quem ? 

 

Acredita-se que quando uma pessoa entra numa igreja evangélica e aceita Jesus, 

começa-se ali sua caminhada para a plenitude, e o início de um caminho de vida baseada na 

santidade. Toda sua vida agora deve seguir o estilo cristão, as músicas que ouve, os lugares 

que vai, os círculos de amizade, logo, a vida sentimental não pode em nenhum aspecto fugir 

desse parâmetro. Tudo deve cooperar para o caminho da salvação, para que no fim, o cristão 

vá morar no céu com Deus. Diante desse pressuposto, para que o cristão não escape do 

caminho, os sentimentos e sexualidade não podem ser conduzidos de forma divergente à 
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doutrina, uma vez que, os mesmos são os que mais têm poder de desviar os jovem dos 

caminhos de Deus.  

Uma das características do puritanismo é a leitura literal da bíblia, dessa forma, as 

igrejas usam alguns versículos para direcionarem o jovem sobre qual caminho tomar quanto 

ao se relacionar, podemos constar em 2º coríntios 6:14, 1 coríntios 10:31, e amós 3:3, que 

todos se referem ao jugo desigual, que nada mais é do que, uma metáfora usada para falar 

sobre o relacionamento de uma pessoa cristã com uma não cristã. Um crente, dentro dos 

parâmetros da igreja, só deve se relacionar com crente.  

O puritanismo também está presente na ideia de que o cristão deve se relacionar, 

apenas, com outro que comungue de uma mesma convicção religiosa, ele afirma que a criança 

deve ser ensinada a seguir os passos do Cristianismo, e esse é o caminho que ele deve trilhar, 

logo, não faz sentido um dos pais não ser cristão.  

 

A ética puritana da criação de filhos se constituía em "treinar as crianças no caminho 

em que deveriam seguir", cuidar dos seus corpos e almas juntos, e educá-los para a 

vida adulta sóbria, santa e socialmente útil.. Se para os Puritanos os casamento era 

ordenado por Deus para beneficiar a vida natural e espiritual do homem, não faria 

sentido uma jovem ou um jovem casar-se com alguém que não compartilhasse a de 

sua mesma fé (RODRIGUES, 2011, 75) 

 

O cristão deve reservar seu coração a um crente, assim como sua sexualidade. A 

igreja enfatiza no seu discurso que, não pode haver união entre o perfeito e o imperfeito, a luz 

e as trevas. Considerando dessa forma, os não cristãos como seres das trevas e imperfeitos. 

Kemp chega a dizer que não é apenas um descrente, mas o não convertido, um 

crente que não se compromete verdadeiramente com a religião e as doutrinas, é alguém 

totalmente nas mãos do diabo. Em seu livro "Antes do sim" ele usa trechos da bíblia no 

sentido literal para justificar seu discurso.  

 

Paulo faz cinco comparações para enfatizar que um casamento misto não dá certo. 

Primeiramente, "não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos". Em 

segundo lugar ele pergunta, "será que existe sociedade entre a justiça e a 

iniquidade?", isto é, não há possibilidade de trabalharem justos. Em terceiro lugar, 

"Que comunhão há entre a luz com a as trevas?". Somos filhos da luz. Não há 

possibilidade de termos comunhão com os filhos das trevas. O comportamento e 

filosofia e os valores são diferentes". Em quarto lugar, Paulo pergunta, "ou que 

união pode haver do crente com o incrédulo?" Fomos comprados por um preço alyp, 
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não pode existir unidade entre o santuário de Deus e os ídolos. Em quinto lugar, 

"que harmonia pode haver entre Cristo e o Maligno?". Aqui Paulo não fala apenas 

de um descrente, mas de alguém totalmente nas mãos do diabo. (KEMP, 2011, 25-

26) 

 

 

Outra particularidade do discurso de luz com luz são os benefícios e as 

consequências dos relacionamentos. Kemp diz que se relacionar com um filho das trevas 

resultaria em um casamento infeliz, mas um relacionamento entre cristãos renderia um 

casamento de sucesso. 

 

Colocar-se em julgo deseigual resulta em casamento incompleto, porque o aspecto 

prioritário, que é a unidade espiritual está perdido. Uma vez tomada essa decisão, a 

segunda será: " Vou basear nosso namoro e noivado nos princípios de Deus". 

(KEMP. 2011, 27) 

 

Uma pessoa que é luz é mais do que um simples evangélico, suas condutas 

precisam ser diferentes, é necessário que haja uma conversão.  

Robson Cavalcanti é cristão anglicano e calvinista declarado, autor de livros que 

abordam o tema sexualidade na década de 90, diz que: “Não se refere somente a confessar 

uma fé evangélica. A questão residiria no âmago do ser.” 

Cavalcanti questiona e coloca sob uma subjetividade mais profunda, se a pessoa 

seria ou não "regenerada, convertida, nascida de novo", como parâmetro para um casamento 

feliz. (RODRIGUES, 2011, PÁG 99) 

Kemp alerta que se relacionar com alguém que professe a mesma fé é só a 

primeira coisa que o cristão deve fazer. 

 

Com isso fica bem claro em nossa mente a importância da escolha certa. Colocar-se 

em julgo desigual resulta em casamento incompleto, porque o aspecto prioritário, 

que é a unidade espiritual está perdido. Uma vez tomada essa decisão, a segunda 

será: "Vou basear nosso namoro e noivado nos princípios de Deus" (KEMP, 2011, 

pág 27). 
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3.1.2 Quando? 

 

As regras quanto a sexualidade cristã não se limitam apenas a escolha do(a) 

namorado(a), a maior regra de prática referente a este assunto, diz respeito ao tempo 

destinado ao início de uma vida sexual. Novamente, a bíblia é usada de forma literal para 

basear o discurso que é efêmero e sem exceções. O cristão, de acordo com a análise literal, só 

deve praticar o sexo na sua vida de casado. Dentro do protestantismo, não existe ambiguidade 

ou concessões a respeito da castidade pré casamento.  

Não se sabe de nenhuma igreja evangélica que permita claramente o sexo antes do 

casamento, apesar das mais variadas denominações e estilos diferentes. Essa espera não se 

reduz apenas à penetração, masturbação, sexo oral e outras formas de expressão da 

sexualidade, em alguns casos, até o beijo deve ser iniciado após uma troca de alianças no altar 

diante de Deus. O corpo deve ser puro e reservado a alguém que Deus escolheu, a virgindade 

é vista como um presente de casamento dado por Deus: 

  

Quando homem vem para o leito matrimonial, deve poder dizer para sua esposa, 

como ela para ele, "querida(o), esperei por você e agora dou todo o meu amor 

exclusivamente para você". Muitos jovens não podem fazer isso. (KEMP, 2011, pág 

27-28) 

 

Mas esse não é um discurso simples de ser obedecido, é uma tarefa muito difícil 

para a maioria dos jovens que convive em uma sociedade de forte apelo sexual e romântico, 

presente em novelas, filmes, músicas, na publicidade e em diversas outras esferas. 

Considerando ainda a idade de hormônios aflorados, em que a sexualidade está muito 

presente nas ideias e no corpo, são necessários incentivos para renegar vontades, e conflitar 

desejos. Por isso os cristãos utilizam de uma fala de proibição fundamentada em causas, 

consequências, recompensas e castigos, resultando em jovens evangélicos cercados pelo medo 

e pelo peso da mão de Deus. Kemp acredita que quando um casal se relaciona sexualmente 

antes de casar, eles estão se defraudando, e ao se fazer isso, Deus vinga o corpo defraudado.  

A palavra defraudar, também significa utilizar como se fosse sua, a propriedade de 

outra pessoa. Jovem, seu noivo(a), não é sua propriedade. Ele(a) pertence ao Senhor. 

Portanto, promiscuidade antes do casamento representa roubar do outro a sua 



35 
 

virgindade, que deve ser levada para o casamento. Isso é defraudar. Você pode 

dizer: "Mas ela(e) vai ser minha esposa(o)!" Como você tem certeza? E, mesmo 

tendo certeza, Deus disse que é contra esse procedimento entre pessoas solteiras. Ele 

é o vingador. Nós fomos chamados, não para a impureza, mas para novidade de 

vida. (KEMP, 2001, pág 31) 

 

 

 

Além do medo da vingança de Deus, frustrações no casamento também são 

usadas para convencer a juventude quanto às graças e bênçãos divinas, caso seja cumprida a 

ordem de esperar o casamento para o casal se relacionar sexualmente. Relata Kemp: 

 

Quando a intimidade física se desenvolve antes da espiritual, forma-se uma nuvem 

de culpa entre o casal, e entre eles e o Senhor. Muitos casais que aconselho, tem 

graves problemas no casamento porque não cuidaram de seu relacionamento físico, 

e agora há desconfiança, infidelidade, brigas, frustrações e sentimento de culpa.Se 

você deseja um casamento feliz, decida não defraudar seu(sua) noivo(a). Lá no altar, 

você poderá dizer-lhe: "Querido(a), com esta aliança estou me entregando 

totalmente a você". Espere no Senhor e você estará desenvolvendo um alicerce bem 

firme para seu casamento, um futura lar harmoniozo (Pág 32) 

 

Além das orientações sobre porquê não fazer, os jovens também recebem 

propostas de estratégias para evitar as tentações. Kemp se utiliza de uma lista de ações afim 

de ajudar ao solteiro a se conter e não perder as recompensas que ele terá se guardando até o 

casamento. Para o casal evitar sucumbir as tentações, Kemp orienta que os jovens devam ter 

momentos de oração juntos, leitura bíblica compartilhada, passar maior parte do tempo em 

grupo e evitar momentos a sós, rotina de devocional, ler bons livros sobre o tema, mas com 

cautela para não gerar longas conversas.  

Hoje a igreja, no referente a sexualidade, se atenta a oprimir e ditar suas regras ao 

jovem, não permitindo o discurso de prevenção, pois o jovem "crente" não tem do que se 

prevenir, ele não deve nem ter relação sexual. Com a liberação e libertação do sexo e o fim da 

relação intrínseca entre sexo e procriação, surgiram alguns problemas, como a propagação da 

AIDS e a gravidez precoce, nisto a igreja fortaleceu a ideia de que só era possível evitar estas 

mazelas através da não prática do sexo. O pentecostalismo via/vê na AIDS um castigo divino 

por um sexo sem limites, sem hora. A igreja tem só uma preocupação, "Orientar a se 

prevenir? Não. Vamos proibir". E assim segue-se até hoje. 

Mais uma vez a culpa e o castigo são justificativas usadas para limitar o desejo do 
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jovem e suas vontades.  

Apesar de todas as transformações do mundo no quesito sexual e erótico, e 

transformações doutrinárias no meio evangélico, a igreja ainda se põe no papel de 

dominadora.  

O jovem cristão é orientado a seguir sua juventude da maneira menos prazerosa 

possível. É importante lembrar que estamos falando de uma igreja em que há 20 anos proibia 

seus membros de irem à praia, e de jogarem bola, sendo igrejas permissivas ao uso de calça 

por seus fiéis, serem apelidadas de "igrejas das portas largas". E, caso algum dos membros 

fornicassem, eles iam diante de toda congregação confessar seus pecados e eram excluídos da 

igreja.  

É bom o servo evitar certas novelas e certos canais de tv, certos lugares, certas 

companhias, e se escolher namorar, tem que escolher alguém da igreja, caso contrário, já 

começam a surgir problemas, após um início de namoro, inicia-se uma pressão para se casar, 

muitas das vezes, independentemente, de sua idade. Não é incomum, meninas menores de 

idade se casarem nas igrejas evangélicas. Pois o casamento é a única ferramenta para o fim da 

agonia por não poder ter relações sexuais, e também é o perdão para quem não "se segurou" 

no namoro. 

Com a promessa de um casamento feliz, harmonioso, alicerçado, bem-sucedido, e 

com medo da mão de Deus, do castigo, de frustrar o coração, sofrer rejeição ou não ter um 

casamento abençoado, o jovem se abstém do sexo para não desagradar a Deus e ter dele todas 

as bênçãos reservadas ao casamento e a quem o espera. O sexo é visto como uma dicotomia 

de benção e maldição, se feito no casamento, benção, se feito fora do casamento, maldição. 

Para a igreja o sexo é uma benção de Deus para ser desfrutada pelo marido e sua esposa, é o 

presente de casamento de Deus para o casal, serem, exclusivamente, um do outro, finalmente 

uma só carne.  

A virgindade é inegociável! 

No próximo capitulo observaremos a luza das entrevistas como que a juventude 

cristã responde as regras impostas pela igreja.  
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4 PRODUTO DO DOMÍNIO 

 

Nos capítulos anteriores vimos como se chegou ao ideal sexual evangélico vivido 

hoje e o que a igreja e sua liderança diz ao jovem solteiro evangélico sobre como agir perante 

seus desejos sexuais.   

O discurso oficial estabelece uma separação entre o exercício da sexualidade na 

esfera matrimonial, em que é elevado ao nível do sagrado pela crença da 

participação divina, e as experiências sexuais fora do casamento que são associadas 

ao mundo, à influência do profano. (MEINERZ, 2003, pag 9). 

 

Neste capítulo será analisado o discurso de alguns jovens entrevistados à luz da 

bibliografia a fim de entendermos se a fala da igreja tem sido ouvida e executada e como o 

jovem conclui em si quais escolhas tomar no que discerne sua sexualidade.  

Foram analisadas 54 entrevistas semi-estruturadas e em profundidade realizadas 

com 60 jovens evangélicos com idade entre 14 e 33 anos, rapazes e moças, solteiros, sendo 21 

do sexo feminino e 14 do sexo masculino de 20 denominações (Igreja Batista, Comunidade 

Evangélica crescer semeando, Igreja Batista Nova Filadélfia, Metodista, Igreja Nova Vida, 

Quadrangular, Ministério Cristo Agora, Comunidade Evangélica Vida Nova, Igreja 

Missionária Filadélfia, Projeto Restaurar, Assembléia de Deus, Assembleia de Deus Sal e 

Luz, Ministério Internacional Balsamo de Gileade, Casa de oração, Igreja Evangélica Aliança 

com Deus, Ministério Jeová Nissim, Igreja Batista Peniel, Comunidade Vinho novo).  

As entrevistas abordaram informações e opiniões sobre a iniciação sexual, 

investigadas a partir de cenas densamente descritas que exploravam o posicionamento de sua 

comunidade religiosa sobre o referido tema. As entrevistas foram transcritas e discutidas 

segundo análise temática de conteúdo. As pesquisas, que resultaram nesse trabalho, foram 
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aprovadas pela orientadora da atual pesquisa.  

É impossível falar em sexualidade sem se lembrar da herança cultural que 

recebemos dos antepassados, incluindo os aspectos morais que determinaram em cada época 

quais eram os padrões de sexualidade considerados normais, porém, sabe-se que o mundo 

mudou, que a tecnologia nos permite coisas que há 10 anos atrás era inimagináveis, e até 

mesmo as igrejas evangélicas sofreram alterações. Onde antes existia uma ideia de que todo 

prazer era profano e que a alegria da carne gerava um pecado amaldiçoador, hoje vê-se um 

Deus gracioso, amoroso e misericordioso e tudo começa mais cedo, inclusive a erotização. 

Porém, é fixa e praticamente absoluta a ideia de que o sexo antes do casamento é pecado e 

mesmo com tantas informações e liberdades. Confirma-nos isto o  Anglicano Clérigo Paulo 

(2008 apud RODRIGUES, 2010) quando nos diz que: Então, se por um lado você tem uma 

mídia precoce, com a erotização das crianças, com cinco, seis anos de idade, você tem uma 

igreja envelhecida. Ai existe um fosso (...) que a sociedade precisa repensar, não é? 

Mas como que os jovens que mantém as ideias tradicionais se enxergam nessas 

transformações? O que os motiva esperar o casamento para dar início a sua vida sexual? Eles 

realmente esperam? Senão esperam, quais os motivos? 

É importante nos atentarmos que as pessoas respondem o que querem e como 

querem e que a sexualidade é um assunto tabu.  

 

Torna-se necessário lembrar que a análise do enunciado compreende que nem "tudo 

é sempre dito" e que os "enunciados estão sempre em déficit" (FOUCAULT, 2010, 

P. 73). Em um enunciado discursivo escolhe-se o que proferir, excluindo o que não 

se quer, ou se pode dizer. (RODRIGUES, 2010, p. 58) 

 

A igreja deseja que o jovem evangélico corresponda a finalidade de esperar até o 

casamento, esse perfil existe, porém, a luz da entrevistas, percebe-se outros perfis nas igrejas 
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evangélicas correspondentes a juventude solteira. Todos possuem seus motivos e justificativas 

para basear uma decisão tão importante e falaremos separadamente sobre cada perfil. O 

questionário foi constituído de 17 perguntas, focaremos na pergunta de número 12, onde era 

indagado ao entrevistado qual relação que ele estabelece entre sexo e o pecado. Destacamos 5 

(cinco) perfis citados abaixo: 

 

4.1 VIRGENS QUE ACHAM QUE SEXO ANTES DO CASAMENTO É 

PECADO 

 

A via negativa é muito usada para justificar a espera ou a abstenção do sexo, as 

consequências ruins tomam um espaço muito amplo. O medo do sofrimento, do castigo, do 

casamento não dar certo, de ser magoado, a ponto de justificar-se fora da bíblia e da igreja, 

suportam essa espera, independente de quanto se deva esperar. Segunda Silvia Geruza 

Rodrigues “a ideologia só se sustenta porque vem carregada de benefícios e ameaças, assim 

acontece com o discurso religioso sobre sexualidade.” 

Ao ser entrevistada e indagada sobre como ela via a sexualidade antes do 

casamento, uma jovem de 24 anos respondeu: 

"A fé em Deus e no que a bíblia diz me faz crer que o sexo deve ser desfrutado 

somente no casamento. Além disso, acredito que me sentiria culpada ou mal por fazê-lo fora 

desse ambiente.Em alguns ambientes que participo tenho aprendido mais sobre como nosso 

corpo reage ao se envolver sexualmente ou afetivamente com muitas pessoas. A própria 

ciência mostra que a ocitocina ( um hormnônio que tem como uma das ações gerar vínculo 

entre as pessoas) perde sua eficácia quando existe um envolvimento com muitos 

parceiros.Essas evidências me fazem crer que Deus sempre tem razão”. (Mulher, 24 anos) 
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4.2 VIRGENS QUE ACHAM QUE SEXO ANTES DO CASAMENTO NÃO 

É PECADO. 

 

“Por mim não, eu não acho que seja uma coisa que é um padrão. Pra mim sexo é uma forma 

de amor, se você tem consciência que ama o companheiro (a), simplesmente faça.” (Homem, 

18 anos) 

 

Para alguns jovens o que rege o sexo não é a igreja ou a religião, mas o amor. Se 

este estiver presente na relação, não tem porquê ser errado. É difícil para alguns entenderem 

como que algo que é natural e que feito com amor pode ser errado aos olhos de Deus, já que 

foi ele que criou a sexualidade e que foca na bíblia a importância do amor.  

 

“Pra mim, sexo antes do casamento não é pecado, acho que basta fazer com 

alguém que você ama e quer passar o resto da vida. Eu acho que ninguém vai pro inferno por 

não se casar virgem, mas mesmo achando assim eu quero me casar virgem. Deus não vai 

mandar as pessoas pro inferno por transarem, isso não é grave, e pra mim, nem tudo o que  a 

igreja diz é o que Deus pensa.” (Mulher, 16 anos) 

 

“Não acho que sexo antes do casamento é pecado, como também perder 

virgindade antes do casamento. Se fosse porque quando, Isaac fora buscar Rebeca na fonte, a 

primeira coisa que ele fez, foi leva-la para a cabana e toma-la com sua mulher?? Quando a 

Biblia fala sobre casamento, não tem nada a ver com sexo!! Deixe o casal seus pais e se 
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tornem uma só carne, isto é relacionado e constituir uma familia, uma casa, um lar, não por 

sexo!!! Concluindo, Deus não proíbe o sexo antes da cerimônia religiosa, isso não existe, 

pois o sexo é a consumação do casamento, ou seja, ele é o casamento! O que Deus não quer 

dos seus filhos é a imoralidade sexual, que inclui a troca de parceiros sexuais por motivos 

banais. (Mulher, 19 anos) 

 

Talvez este seja o grupo mais inesperado, são as pessoas que nunca praticaram por 

seus motivos, mas que não introduzem a culpa no ato. Elas entendem uma particularidade na 

sexualidade em que cada um tem seu tempo e sua maneira e que Deus não mandaria alguém 

para inferno por ela ceder a uma vontade que é natural do corpo. Mas também não pregam e 

não concordam com o sexo banalizado ou mais de um parceiro. Apesar de entenderem como 

não ser pecado transar antes do casamento, eles introduzem à sexualidade algumas limitações.  

 

4.3 NÃO VIRGENS QUE ACHAM QUE SEXO ANTES DO CASAMENTO 

É PECADO. 

 

Bom, eu sigo a bíblia, se nela diz que é errado fornicar, então é errado. Eu penso 

assim. Porém, eu e meu namorado não somos mais virgens e as vezes não nos seguramos e 

damos uma “escapolida”, entendemos que estamos errados. (Mulher, 21 anos) 

Segundo Calvani: [ ... ] contradição entre comportamento sexual prático e a ética 

tradicional ensinada nas igrejas. Por exemplo: As mulheres evangélicas defendem a 

virgindade até o casamento e acham que o matrimônio pode dar errado se o casal transar 
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antes, mas 52,4% reconhecem ter mantido relações sexuais antes do casamento [ ... ] 

(CALVANI, 2010, P.272 apud RODRIGUES, 2011, p. 9) 

 

“Sexo é benção, é divino e singular. Tudo na vida tem o seu tempo e há tempo 

para o sexo. Ele não é pecado, pecado é a desobediência quanto ao tempo de fazê-lo. O sexo 

une dois corpos, tornam-se um mesmo. Fazer isso com quem você não vai casar te traz 

situações constrangedoras. Após o término do meu namoro, sempre vinha à mente a imagem 

da minha ex nua, era quase que inevitável. Você cria uma intimidade que só é saudável 

mesmo pro casamento. Tem a questão da maldade no namoro mesmo. Você fica mais a flor 

da pele e o sexo começa a se tornar algo fundamental na relação, o que não é. Graças a 

Deus e ao foco que tive, não tive relações com as outras que vieram depois dela, (apesar de 

com a terceira ter rolado outras preliminares). A consciência do tempo do sexo no 

relacionamento é fundamental para um futuro sexo sadio, sem medo e sem culpa. O sexo 

precisa ser feito no tempo certo. O tempo certo para mim é o casamento” (Homem, 25 anos).  

 

A culpa segue aqueles que cederam as tentações em algum ponto da vida e algo 

que era natural pode virar um tormento. As lembranças das relações de outro relacionamento 

não eram só lembranças na mente deste jovem, elas o fazia mal. A ideia de que errou traz em 

alguns momentos constrangimento e arrependimento. 

 

4.4  NÃO VIRGENS QUE ACHAM QUE SEXO ANTES DO 

CASAMENTO NÃO É PECADO.  
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“Olha, pessoalmente não vejo como errado, mas na questão espiritual vejo como 

uma controvérsia, mas na minha visão como a gente se ama, não vejo errado, não sinto 

culpa, mas também não banalizo, tento fazer de forma saudável. Sinceramente, não vou para 

o inferno por ter transado com ela antes de nos casarmos. Deus conhece meu coração e 

conhece minhas intenções com ela, não é banalizado. Deus quer salvar nossa alma e não 

nossa carne. Na  primeira vez senti culpa, mas fomos refletindo, chegamos nessas conclusões 

e agora é tranquilo pra nós dois. As coisas mudam, passamos por processos de reforma da 

mentalidade, com 18 anos eu era imaturo, apesar da idade não pensava muito nessas coisas, 

depois que entrei na marinha já atribuí o pensamento que vem naturalmente, várias 

mulheres, depois que comecei a viver pra Cristo consegui me doutrinar mais e hoje penso 

assim.” (Homem, 26 anos) 

 

“Eu acredito que tornar o sexo pecado foi uma forma de frear as pessoas de ter 

várias relações sexuais a todo o momento e com vários parceiros. Porque é muito mais fácil 

dizer que é pecado, que é sujo ou demonizar do que orientar sobre um certo assunto. Sexo é 

algo criado por Deus e dado de presente aos homens. A virgindade é apenas uma etapa da 

vida. Deus quer que o sexo aconteça de forma responsável e madura, não quer que esse ato 

prejudique ou faço uma das partes sofrerem. Já na igreja a virgindade é vista entrega. A 

igreja se preocupa mais com o status, principalmente das meninas, se preocupam o que as 

pessoas vão dizer, que vai para o inferno, Cristo não está mais presente nos corações de 

fornicadores etc. Acredita ou finge acreditar que um casal que já tenha tido relação será 

menos abençoado. E o pior de tudo, que as mulheres tem menos vontade sexual que o homem 

e por isso devem ser as responsáveis por dizer “NÃO”. Isso é de tamanha crueldade que 

reflete na vida sexual de milhares de mulheres no futuro.” (Mulher, 25 anos) 



44 
 

 

“Não considero que o sexo seja pecado. O pastor Caio Fábio fala, de forma 

pertinente, que a demonização do sexo foi feito pela própria igreja. Deus criou o sexo para 

nós procriarmos e termos prazer. O que eu considero pecado é a promiscuidade, não o sexo 

antes do casamento. Eu sempre tive em mente que queria ter relações sexuais com apenas 

uma pessoa a minha vida inteira e ainda continuo querendo isso. O sexo é algo muito íntimo 

que, pra realizar-se, o casal tem que ter uma relação bem segura.  (Mulher, 23 anos)” 

 

Segundo Sandra Duarte de Souza (2006), a "ambiguidade marca nosso território 

religioso" (p.29) e a hegemonia católica tem sido quebrada por outras formas de 

experiências religiosas. O protestantismo tem sido uma delas. Contudo, segundo 

Souza (2006), o discurso protestante tem se mostrado ineficaz em seu poder 

regulador. (RODRIGUES, 2010, 127) 

 

4.5 VIRGENS E NÃO VIRGENS QUE NÃO SABEM.  

 

A dúvida neste questionário está presente na mente dos mais velhos e das 

mulheres. Esse duelo entre corpo e igreja algumas vezes deixam o jovem sem saber como 

agir. Como jogar fora anos de aprendizado e regras ou como não ceder a uma vontade e 

necessidade do corpo? Para alguns isto é muito difícil e gera muitos conflitos.  

 

Quando terminei com meu ex e fiquei sozinha achei que mt dos nossos problemas 

eram pq tinhamos relações e antes de começar com o atual decidimos não ter relações. Só 

que não conseguimos, é mt complicado. Hoje em dia passamos por épocas que nos sentimos 

culpados e tem dias que não estamos. Hoje não sei dizer se me sinto mal ou não, depende do 

meu humor, do meu ciclo menstrual. Ele não é como os antigos, temos planos e sonhos em 



45 
 

comum, oramos bastante antes de começar o namoro, queremos noivar. A gente pede a Deus 

pra falar com a gente se estivermos fazendo algo errado. Com ele eu tenho convicção de que 

ele é o homem que vou casar, nunca senti isso com ninguém. Eu entendo que o sexo feito 

cada dia com uma pessoa é pecado, Deus fez o sexo como presente e benção para o 

casamento, o certo seria o casal se conhecer depois do casamento, mas eu entendo que era 

um contexto histórico. Mas eu confesso que tenho dúvidas. Eu creio que o sexo sem amor que 

tive com meu ex tava errado, mas sobre o meu atual tem hr que acho errado, mas a gente se 

ama. De verdade, não sei dizer se é errado ou não. Se for pelo o que a  igreja colocou em 

mim, é pecado, mas as vezes duvido. (Mulher, 27) 

 

Não tenho mais certeza... Isso é pesado, é opressor, é cansativo e me limita. A 

virgindade do jeito que eu aprendi serve de obstáculo para o desenvolvimento de 

relacionamentos saudáveis, que se iniciem e cresçam de um jeito normal, onde o sexo não 

seja a prioridade, mas apenas uma parte agradável da coisa. 

Na minha idade, já não sou normal por ser virgem. Ninguém quer emplacar um 

relacionamento com uma pessoa virgem, achando que estará obrigado a casar-se em poucos 

meses, sem nem saber se o relacionamento dará certo. Além disso, os homens não querem 

ficar à disposição de uma relação sem sexo, para ver se vai valer muito a pena, pois tem 

diversas mulheres interessantes e “normais”, sem essa restrição. O modo de conhecer as 

pessoas mudou. Antes o menino gostava de você, te pedia em namoro e depois vocês ficavam. 

Hoje ele olha para você, gosta do que vê, te pega, vocês ficam e depois você fica torcendo 

para que tenha dado certo e isto vire namoro. A virgindade é linda se você segue o 

cronograma, casa cedo. Se você não segue o cronograma, como eu, é tenso, cansativo, 

preocupante, motivo de muita dúvida, questionamento, sensação de inferioridade e vergonha. 
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Não falo para as pessoas sobre minha sexualidade. Falo apenas para os corajosos homens 

que tentem se aproximar de mim. 

Fico me perguntando se Deus planejou isso assim... ou se isso é criação humana, 

opressora... (Mulher, 32) 

 

"Fico me perguntando se Deus planejou isso assim... ou se isso é criação humana, 

opressora" foi a ultima frase dita a entrevista pela jovem de 32 anos. E muitos seguem assim, 

na dúvida. Entende-se com estas entrevistas que como em qualquer outro lugar, as pessoas 

são diferentes umas das outras, com necessidades e vontade diferentes e que o sexo não 

corresponde apenas a orgãos genitais e penetração, há muito mais envolvido na sexualidade 

do ser. 

Sexualidade está intimamente ligada à cultura, à educação, à personalidade e às 

circunstâncias emocionais do indivíduo; não envolvendo somente os órgãos genitais, 

mas também as zonas erógenas do corpo, os impulsos, desejos e fantasias; dessa 

forma, não abrange somente o ato sexual, que pode ser visto como um meio de 

reprodução e também como meio de comunicação, utilizado pelo impulso primitivo 

da reprodução e do prazer. (MACHADO, 2012, pag 1) 

  

Vemos por algumas vezes a ineficiência do discurso da igreja sobre a sexualidade, 

e não só no caso deste trabalho. Em outros casos, ao se tratar se sexualidade, alguns 

evangélicos se mostram incapazes de cumprir com as regras,  

Segundo Calvani (2010), em uma pesquisa realizada por Marcos Inhauser (1997) 

como trabalho de mestrado em Teologia nos Estados Unidos, de 200 questionários enviados 

para cristãos, em sua maioria batistas, recebendo de volta 93 respostas dentre as quais ele 

observou que 48,3% dos evangélicos consideravam o sexo como perversão ou pecado, 

enquanto 46,2% o consideram de uma forma alternativa. 34,4% dos casais afirmaram que o 

praticam, sendo que 17,2% o praticam de forma regular, 13,9% afirmam que gostariam de 
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praticar. Para Inhauser a conclusão é que " a ética na prática é outra".  

Em outra pesquisa foi feita por Virgílio Gomes do Nascimento, psicólogo carioca, 

realizou um estudo para sua dissertação de mestrado na Univerdade Gama Filho, no Rio de 

Janeiro em 2006, para verificar os transtornos sexuais femininos e conflitos e conflitos entre 

atitudes e comportamento sexual num grupo de 400 mulheres evangélicas acima de 18 anos 

de cinco denominações evangélicas de cidades do Grande Rio, incluindo mulheres batistas, 

adventistas, presbiterianas, metodistas e assembleianas. Em seu resultado constatou que existe 

uma. 

 

[...] contradição entre o comportamento sexual prático e a ética tradicional ensinada 

nas igrejas. Por exemplo: As mulheres evangélicas defendem a virgindade até o 

casamento e acham que o matrimônio pode dar errado se o casal transar antes, mas 

52,4% reconhecem ter mantido relações sexuais antes do casamento. Elas também 

acreditam que a sexualidade deve ser regida palas recomendações da igreja, mas 

27,3% admitem ter praticado sexo anal alguma vez na vida. Mais: 56 ,4% das 

evangélicas gostam de se masturbar, porém 41, 1% sentem-se culpadas depois. 

(CALVANI apud Rodrigues, 2010, P272). 
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Na pesquisa apresentada nesta monografia vemos novamente a contradição entre 

o discurso e a prática . Num total de 54 entrevistados:  

 

 

Quantos já tiveram relações sexuais? 
 

 

Já praticaram sexo 

 

 

30  

 

Nunca praticaram sexo 

 

 

24  

 

 

 

Dos que seguem o celibato (24) 

 

 

Acham que sexo antes do casamento é 

pecado 

 

 

14 

 

Acham que não é pecado 

 

 

6 

 

Possuem duvidas 

 

 

4 

 

 

Dos que não seguem o celibato ( 30 ) 

 

 

Acham que sexo antes do casamento é 

pecado 

 

 

24 

 

Acham que não é pecado 

 

 

5 

 

Possuem dúvidas 

 

 

1 
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Total Geral ( 54 ) 

 

 

Acham que sexo antes do casamento é 

pecado 

 

 

38 

 

Acham que não é pecado 

 

 

11 

 

Possuem Dúvidas 

 

 

5 

 

 

 

Portanto, observamos a primeira contradição, mais da metade da juventude 

entrevistada (55,5%) afirma já ter praticado relações sexuais (entendido aqui por penetração). 

Confirma-se o que Cavalcanti diz: “A ética na prática é outra”. Dos 45,5% que nunca tiveram 

relação sexual, 58,3% acredita que o sexo é pecado, por outro lado, os que não concordam 

com esta fala ou não foram convencidos, somam 41,6%.  

Dos que já tiveram, 80% acredita que sexo antes do casamento é pecado, em 

contrapartida, 16% acredita não ser e 3,3% Possuem dúvidas.  

 Tabela por gênero 

 

  

Mulheres (28) 

 

Homens (26) 

 

Já praticaram relações sexuais 

antes do casamento 

 

 

13 

 

17 

 

Acham que sexo antes do 

casamento é pecado 

 

 

17 

 

20 

 

Acham que não é pecado 

 

 

6 

 

6 

 

Possuem Dúvidas 

 

 

5 

 

0 
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No geral, de 54 entrevistados, mais de 70% concluem o sexo antes do casamento 

como pecado, 20, 37% não e 925% não estão certos. E divididos por gênero observamos que 

65% dos homens afirmam que já praticaram sexo, porém mais de 76% dos homens 

consideram esta atitude como pecaminosa, 23% discordam e nenhum declarou não saber ou 

sentir duvidas. Com as mulheres, aproximadamente 46% já praticaram sexo, 60,71% são 

convictos de que manter relação sexual antes do casamento é pecado, contra 21% que pensa o 

oposto e mais 1, 78% que sentem dúvida, a indagação pertence a elas. 

Destacamos que não há total eficácia no discurso regulador evangélico sobre a 

castidade pré-nupcial diante de sua juventude solteira. Esta, em sua maioria, acredita no que 

sua liderança o diz, porém não conseguem cumpri-lo, outros duvidam e alguns afirmam que 

crêem que não nada de errado em transar antes de se casar. É válido destacar que 45,72% 

disseram que não responderia estas questões caso as perguntas fossem feitas em suas igrejas.  
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5. CONCLUSÃO  

Ao tratar de pessoas e principalmente do sentimento delas, ao se propor 

conversar com várias pessoas para apenas ouvir o que elas tem a dizer sobre um 

único assunto sempre é uma surpresa, na idealização deste trabalho, diversas 

conclusões possíveis foram imaginadas, a pergunta que baseava nosso objetivo 

era: “Por que a juventude cristã se submete a negar a própria carne, sua natureza 

humana e não transar antes do casamento?”  

Há dois planos: o do discurso da igreja e a operação do programa pelas 

pessoas em sua vida cotidiana. As intituições produzem a ilusão do 

comportamento condicionado, porém há diversas apreenções, percepções e 

interpretações das orientações.  

Pois bem, ao nos atentarmos a nossa pergunta “Por que esperar?”, 

descobrimos que nem todos esperam, a juventude tem produzido seus próprios 

discursos e sua melhor forma de levar a sexualidade, sentem dúvidas , concordam 

que a igreja precisa dialogar mais sobre o assunto. Há uma tensão e um conflito na 

análise sobre as apreensões que os jovens fazem das normativas institucionais.  

Passamos por um corpo endemonizado, e que ao longo do tempo foi se 

transformando religiosamente, mas sem nunca obter sua total libertação, na 

contemporaneidade a juventude tem seus manuais a seguir sobre como lidar com 

sua sexualidade, como reprimir seus desejos.  

Em uma das entrevistas, uma adolescente de 16 anos disse que “Nem tudo 

o que a igreja diz, é o que Deus pensa. E parafraseando, nem tudo o que a igreja 

diz, é o que a juventude cristã pensa, e não com ato de rebeldia, mas por 

interpretar e apreender da forma que seu coração concerne.  
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Porém, O sexo casual, sexo sem compromisso como forma de se satisfazer 

sem ter de se preocupar com as cobranças e complicações que um relacionamento 

sério implica está fora de cogitação na sexualidade cristã. Sob o sexo sempre paira 

uma necessidade de controle, contenção, regulação e justificativa.  

A certeza que temos é que para os cristãos, o sexo sempre precisa de uma 

justificativa ou de razão para acontecer seja como orientação bíblica, da liderança 

religiosa para agradar a Deus, receber as bênçãos no/do casamento e não ter os 

pesos de possíveis consequências por não esperar ou por acreditar num amor 

seguro, único, especial, por acreditar no amor aprendido em Deus, como Ele 

sendo a maior fonte de amor e criador do sexo. Seja qual for o motivo, ele 

necessita existir, um corpo livre ainda não é permitido, uma sexualidade só sexual 

também não, quando não há completa certeza do discurso nos púlpitos, há o amor 

para justificar deve haver compromisso, confiança e segurança. O sexo é visto 

como entregar algo muito valioso para alguém, como um presente pra outra 

pessoa e vinculado a esta idéia tem a que existir a certeza da pessoa certa. O corpo 

não pode se satisfazer isoladamente.  

Ao corpo não lhe é permitido sexualiazar só, para isso o espírito duela. 

Sem regras! Sem sexo!  

Para finalizar, deixo um texto bíblico que diz: “E não vos conformei com 

este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente” Romanos 12. 2 

Paz! 
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                                       ANEXO 

 

 Questionário para Conclusão do Curso Superior de Produção Cultural 

Graduando: Evelin Rosa 

Orientadora: Christina Vital 

Universidade Federal Fluminense 

Dados Pessoais 

1. Idade 

 

2. Igreja 

 

3. F ( ) M ( ) 

 

Vida religiosa 

1. Há quanto tempo é cristão? 

 

2. Quanto tempo se encontra na igreja em que congrega? 

 

3. Sua família é cristã? 

 

4. Quais são suas atividades na igreja? 

 

Sexualidade 

1. Namora? 

 

2. Já namorou outras vezes? 
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3. Quanto tempo durou cada um deles? 

 

4. Seu namorado (a) também era evangélico (a)? 

 

5. Era da mesma igreja que você? 

 

6. Caso não, de qual igreja era?  

 

7. Como foram suas experiências? 

 

8. Você é virgem? 

 

9. Caso sim, Por que? 

 

10. Pretende se casar virgem?  

 

11. Caso não, Quando começou sua vida sexual?   

 

12.  O que você pensa sobre a relação que se estabelece às vezes entre sexo e pecado 

 

13. Há práticas sexuais que você enxerga como impróprias? Quais? Por que?  

 

14.  Fala pra mim como você enxerga a relação entre Deus, o sexo, a virgindade e a igreja.  

 

15. Como você avalia o modo que as igrejas tratam a questão da sexualidade? 

 

16. Quais ações sua igreja apresenta para conversar com a juventude sobre o sexo? 

 

17. Caso estas perguntas lhe fossem feitas na sua igreja, você as responderia da mesma 

forma que respondeu a este questionário?  




