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PREFÁCIO
Este livro de caráter didático é um estudo bíblico detalhado
sobre um tema que sempre esteve em pauta por ser a essência do
conceito da moda. Sensualidade é um dos artifícios mais
estratégicos de batalha espiritual que tem combatido contra o
Corpo de Cristo. É um ataque na base dos relacionamentos por ser
uma falsificação destrutiva do amor. Jesus classificou que certas
expressões malignas teriam este perfil: "lobos vestidos de ovelhas".
Este é o papel que a sensualidade exerce em relação à lei do amor.
O objetivo deste livro é evidenciar através de episódios
bíblicos, princípios espirituais para prevalecermos com Deus
preservando e salvaguardando nossos relacionamentos em todas
as esferas. Vivemos numa nação erotizada, o que evidencia a
intensidade e a natureza dos espíritos que a Igreja precisa estar
preparada para enfrentar.
Desmascarando o espírito de sensualidade que tem sido um
dos principais agentes de influência responsável por diversos tipos
de epidemias na sociedade, quero focalizar, sobretudo a grandeza
de Deus. Digo isto, porque sei que o diabo é o pai do terrorismo
espiritual e jamais seremos bem sucedidos nos relacionando com
as provações inspirados por qualquer tipo de medo ou
constrangimento provenientes de um louvor que o diabo não
merece.
Dedico este livro em louvor a Deus pela minha família,
também a todos que tem trabalhado com aconselhamento e por
fim aos que tem lutado nesta área de imoralidade e descontrole
sentimental. Que o Espírito Santo possa aplicar na sua vida estas
verdades pelas quais tenho sido e continuo sendo provado e
transformado.
Pr. Marcos de Souza Borges

APRESENTAÇÃO
Pr. Marcos de Souza Borges, o Coty, e sua esposa M Raquel
têm um casal de filhos, Gabriel e Bárbara e trabalham atualmente
como diretores de uma base missionária de JOVENS COM UMA
MISSÃO em Almirante Tamandaré na grande Curitiba.
Estão no campo missionário desde janeiro de 1986, atuando
nacionalmente e internacionalmente com evangelismo, intercessão,
treinamento, aconselhamento, mobilização missionária, edificação
e implantação de igrejas e também de muitas outras formas
continuam servindo interdenominacionalmente o corpo de Cristo.
Pr. Marcos é também autor do livro: "O Avivamento do Odre
Novo".

***
Os dias que vivemos têm sido caracterizados por uma atração
terrível do espírito de sensualidade. Nosso país tem sido conhecido
como uma terra de lascívia e hedonismo.
Creio que o livro "A Face Oculta do Amor" é uma poderosa
revelação para o resgate de nossa nação e a plena libertação dos
filhos de Deus dos braços do espírito de sensualidade. Este livro é
uma resposta que busca não só apontar os problemas, mas
resgatar valores de pureza e santidade. A leitura destes princípios
conduzirão a Igreja a ser um testemunho de fé como a "Noiva do
Cordeiro", onde cada membro pode e deve viver longe da
imoralidade e das ciladas do espírito de sensualidade.
"A Face Oculta do Amor" não será mais oculta a você depois
de conhecer estas realidades. Oro para que cada leitor seja
verdadeiramente livre, conhecendo a Verdade, Jesus.
Pastor Márcio Roberto Vieira Valadão
Igreja Batista da Lagoinha
(Belo Horizonte - MG).

1. A

SENSUALIDADE E A SOCIEDADE

A verdadeira crise
A maior crise em questão na atualidade não é econômica,
social ou política, é moral. Não está fora das pessoas, está dentro
delas. Não está baseada na falta de recursos, mas na
inconsistência de caráter. Não está entrincheirada pela
inexistência de soluções, mas pela falta de objetividade em relação
ao propósito de Deus para a vida. Não é também algo meramente
natural que pode ser resolvido por planos e estratégias humanas, é
muito mais espiritual que podemos imaginar.
O homem não é meramente um ser carnal. Apesar de morar
num corpo físico, o homem é essencialmente espiritual e por isto
está tão relacionado com o mundo espiritual quanto com o mundo
físico. Não é suficiente conhecermos apenas as leis físicas que
governam a natureza. Se não entendermos os princípios morais
que estão sendo quebrados, se não discernirmos o mundo
espiritual ignorando os ardis do diabo, vamos continuar
fracassando em ajudar nosso mundo.
Este tipo de crise causada pela pulverização da sensualidade
está na raiz dos principais males confrontados pela sociedade.
Infelizmente, pouco se tem feito para cortar esta raiz; na verdade,
muitos a têm nutrido sem saber que esta é a causa e não um efeito
supérfluo dos mais graves problemas que estão na pauta dos
sociólogos e psicólogos.
O respeito interpessoal, a cidadania, a família, os governos,
etc, tem estado radicalmente comprometidos e amaldiçoados pela
crise moral que a fermentação do espírito de sensualidade
acarreta.
De dentro para fora
Pessoas estão procurando soluções que estão dentro de si
mesmas do lado de fora. Existe um sofisma aterrador que diz que
as coisas podem melhorar independentemente do arrependimento.
Quando idealizamos uma solução ou sonhamos com uma vida

melhor desconsiderando nossa responsabilidade de sofrermos
ajustes íntimos e mudanças significativas de dentro para fora,
tudo que conseguimos é absorver um espírito crítico, hipócrita e
destrutivo, que faz malograr a esperança. Semeamos nossa própria
frustração.
Muitas soluções já nascem condenadas porque se propõe a
lidar apenas com efeitos e não com as verdadeiras causas dos
problemas. Sempre que achamos que o problema está do lado de
fora, este pensamento em si já é a essência do problema.
Normalmente somos tendenciosos a não enxergarmos nossa
responsabilidade pessoal em problemas que direta ou
indiretamente nos encontramos envolvidos e que precisamos lidar.
Esta insensibilidade nos rouba o potencial de sermos a solução ou
parte significativa dela, além de nos levar apenas a deduções falsas
ou incompletas. O coração se torna endurecido por uma sutil
fermentação do orgulho. Tudo que conseguimos é confirmar nossa
lógica que os outros estão errados ou que situações externas
precisam ser alteradas, mesmo quando nós mesmos é quem
estamos sendo o pivô do problema.
O conceito de arrependimento tem um caráter extremamente
pessoal e interior. Arrepender, no literal, é "metanóia", que
significa "mudança de mente". Esta perspectiva de flexibilidade
para sofrer ajustes motivacionais e prover iniciativas de
reconciliação é a chave do desenvolvimento de um indivíduo e do
seu meio.
Quando mudamos as coisas dentro de nós, afetamos o
mundo espiritual. Quando você afeta o mundo espiritual, você
transforma o mundo físico. É assim que as coisas realmente
funcionam.
Isto quer dizer que nós precisamos ser o milagre e não as
outras pessoas ou as circunstâncias. Precisamos estar abertos
para ceder e mudar, entendendo que o primeiro passo para
solucionar qualquer problema reside na nossa vulnerabilidade ao
arrependimento. Este verdadeiro arrependimento encoraja a
humilhação, a transparência, a confissão e atos consistentes de
reconciliação que tem o poder de lidar com as raízes mais
profundas dos nossos problemas, sarando a alma e destruindo
maldições.

Quanto mais profundamente somos corrigidos e sarados pelo
arrependimento, tanto mais liberamos o poder de Deus para afetar
outras pessoas e as circunstâncias externas. Toda resistência
demoníaca começa a decair.
A autoridade de Deus só flui nesta direção: de dentro para
fora. Todo esforço de tentar mudar as coisas de fora para dentro é
quase sempre inútil e uma grande perda de tempo que opera
contra nosso potencial de perseverança.
A mudança que uma solução eficiente exige precisa começar
dentro de nós. Pessoas transformadas vão transformar o mundo.
Pessoas curadas vão curar o mundo. Pessoas livres vão libertar o
mundo. Este é o grande poder do arrependimento. Mudança
interior gera mudança exterior. Esta é a verdadeira dinâmica que
incrementa a autoridade do Reino de Deus.

OS DOIS CALCANHARES DE AQUILES
Apesar de todo avanço científico que tem revolucionado estas
últimas décadas, a humanidade vem paralelamente sofrendo de
dois males fatais: a atrofia moral e a imaturidade emocional.
Atrofia moral
Temos em questão a crise do caráter, da integridade nos
compromissos, relacionamentos e casamentos, onde as pessoas
estão desistindo cada vez mais facilmente e levianamente de suas
responsabilidades para com outros.
O amor egoísta e a idolatria dos próprios sentimentos em
detrimento do respeito, da fidelidade e do compromisso têm
deixado um rastro de destruição nas gerações sucessivas.
O aspecto agudo desta atrofia é estampado pela eminente
onda de marginalidade e crime que sobrecarrega a sociedade.
Neste ambiente de ignorância moral, o Príncipe das Trevas tem
matado, roubado e destruído toda e qualquer possibilidade
consistente para uma vida realizada. Muitas formas alternativas de
religião, que são baseadas na idolatria e espiritismo sutilmente
perpetuam pactos e vínculos com entidades que prometem

proteger, mas que na verdade odeiam o ser humano.
Esta atrofia moral se torna ainda mais aguda pela ignorância
espiritual. Aqui é que os governos estão apanhando feio da
violência. Estão lidando com espíritos que eles desconhecem e
muitas vezes estão comprometidos. Este também é o grande elo
perdido da psicologia, psiquiatria e outras ciências humanas. É
aqui que muitos doutores e especialistas estão literalmente
trocando os pés pelas mãos.
Ignorar os demônios e a forma como eles obtêm uma
legalidade para agir e provocar problemas cuja raiz é espiritual,
produz sempre um diagnóstico incompleto, ou incompatível com
qualquer medicação disponível.
A muitos anos atrás, num hospital psiquiátrico onde
evangelizávamos semanalmente, ouvi de uma psiquiatra algo
curioso: com todo tratamento químico que era dispensado sobre os
pacientes, disse ela, apenas 4% destas pessoas apresentavam uma
melhora consistente, e que sem o tratamento químico a mesma
porcentagem de pessoas acabavam melhorando por si mesmas.
Não quero com isto, de forma alguma, desmerecer a necessidade
de um acompanhamento psiquiátrico ou psicológico de alguns
casos, mas precisamos entender que a ignorância do reino moral
produz uma gerência vazia e sem resultados.
Com o nosso desempenho ali dentro daquele hospital, ficava
muito fácil perceber que pelo menos uma média de 96% das
pessoas ali sofriam problemas cuja principal causa era espiritual.
É importante mencionar que a grande maioria destas pessoas vem
de um envolvimento direto com umbanda, magia negra, etc,
quando não são crentes desviados.
Depois de algum tempo ministrando aquelas pessoas, fomos
chamados pela diretoria do hospital e eles nos perguntaram meio
assustados: "O que vocês estão fazendo com os pacientes que eles
estão melhorando e recebendo alta? O que vocês fizeram com
aquele rapaz obcecado em suicidar-se? Ele estava tão mal e
simplesmente está recebendo alta agora" (este rapaz se tornou um
membro fiel de nossa igreja). Não preciso dizer que aquela foi uma
oportunidade tremenda para falarmos do grande amor de Deus. No
final todos estavam em prantos, sob o poder do Espírito Santo.
Na área da psicologia vemos um grande avanço no campo do
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