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A sexualidade humana tem sido ao longo dos anos um as-

sunto complicado e sempre vem acompanhado de vastas dis-

cussões e posicionamentos antagônicos em diversos círculos 

sociais mundiais. Dentro deste assunto, havia algo que parecia 

ter concordância diante de todos, mas que atualmente também 

tem se tornado motivo de discussões e relativização: A pedofilia.

Como sabemos, a pedofilia é considerada uma psicopato-

logia e abrange desde o desejo sexual de um indivíduo por 

crianças até práticas efetivas de atividades sexuais com elas 

(desde a estimulação genital, carícias até o coito). Este é um 

ato considerado repulsivo por muitos, porém já existem gru-

pos que defendem a pedofilia como uma opção sexual e que 

não deve mais ser vista com maus olhos, e isto é claramente 

uma obra diabólica para contaminar as nações e as nossas 

crianças.

A Bíblia Sagrada é muito enfática quando fala sobre isso: 

“Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos 
que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse 
ao pescoço uma mó de azenha, e se submergisse na pro-
fundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos. 
Porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele 
homem por quem o escândalo vem! Portanto, se a tua mão 

ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de 
ti; melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo 
duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. E, se 
o teu olho te escandalizar, arranca-o, e atira-o para longe de 
ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo 
dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. Vede, não des-
prezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que 
os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que 
está nos céus”,  Mt 18.6-10.

O próprio Jesus fala isso a respeito dos que praticam malda-

de com as crianças, demonstrando o quanto escandalizar um 

pequenino é abominável aos Seus olhos. As Escrituras não dão 

base alguma para este tipo de ação, pelo contrário, afirmam que 

aos pais cabe educar os filhos na admoestação do Senhor (Ef 

6.4) e ter cuidado dos seus 1Tm 5.8).

Cabe a nós cristãos a luta pela proteção do jovem, adoles-

cente e da criança que sofre qualquer tipo de abuso, devemos 

denunciar às autoridades e não sermos coniventes com qual-

quer caso conhecido, pois com toda a certeza as consequên-

cias virão.

“Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz comete pe-
cado”,  Tg 4.17.
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