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  Hey, aqui é o James com o I'll Be Honest, Eu queria fazer um video-blog com um email 

que eu recebi de uma pessoa. Esta é uma pessoa que acredita que foi salva não faz muito tempo, 

e era viciada em pornografia. E eu aposto que alguns de vocês estão assistindo isto agora porque 

vocês mesmos são viciados em pecados sexuais, à pornografia e isso tem vocês em amarras. 

E eu espero que lendo isto, o ponto possa ser enfatizado novamente, de que você não deve 

buscar libertação da pornografia. Você não está lutando com um vício de pornografia, você está 

lutando com um vício de pecado. E você deve buscar a Cristo, enquanto você confia Nele, você 

encontrará a libertação do vício de pecado e libertação do pecado sexual. 

Libertação do pecado sexual e qualquer pecado não vem de olhar para esse pecado nos 

olhos e dizer "É melhor que eu vença isso." Ela vem de descobrir o que é mais belo, que é Cristo, 

e a medida que você O vê, a medida que você olha pra Ele e O vê como melhor, então você 

naturalmente vai vencer o pecado. 

Então, eu quero ler isto bem rápido, ele diz pra mim, ele diz, “James, é engraçado 

mesmo. Eu estava lendo a primeira mensagem que você me mandou e tudo que você disse 

foi olhe para Cristo. Foi tão confuso e surpreendente pra mim naquele momento. Tanto que 

eu escrevia de volta pedindo por alguns passos e procedimentos para a salvação. E agora, eu 

consigo entender tudo que você disse para mim.” Ele continua e diz "Como pensamento final 

eu queria compartilhar com você algo em que eu estava mediante outro dia e que me fez rir. Eu 

comecei esta aventura para que eu pudesse ter libertação da pornografia e agora, meses depois, 

eu mal posso me lembrar que essa era a razão que me fez começar. Agora tudo que me importa e 

tudo que eu desejo é Cristo e as Suas glórias; isso é tudo que me consome; é tudo que eu busco.” 

Tudo que eu posso dizer pra vocês é que ele encontrou esperança. Esse email mostra 

um homem que não está mais preocupado com "Meus problemas com pornografia, meus 

problemas com luxúria. Oh não, eu sou um viciado em pornografia." Não, é um viciado em 

pecado. E o único jeito de uma pessoa ser liberta do poder do pecado e da ira de Deus por ser 

um filho do diabo, por ser um inimigo de Deus é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, desceu como 

homem e viveu uma vida perfeita e sem pecado. Como um irmão disse, "O Deus que não podia 
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ser contido pelo universo, Jesus Cristo, que colocou os fundamentos da terra apertou-se no 

ventre de uma mãe.” Ele se humilhou tanto assim e Ele foi para aquela cruz e Ele sofreu a ira 

de Deus inteiramente. Ele lançou fora todo o meu pecado, não em parte, mas totalmente, foi 

pregado na cruz e eu não mais o carrego. Em João 8:32 diz "Conhecereis a verdade e a verdade 

vos libertará." Que eu posso ser salvo não por causa de atos feitos por mim em retidão, mas de 

acordo com a misericórdia de Cristo Jesus. Esta é a verdade que me liberta. Esta é a razão de 

eu não voltar para pecado algum, é porque eu estou satisfeito com Cristo. Eu estou vendo que 

o que Ele fez é tudo. Quero dizer, o que eu posso fazer senão adorá-Lo, senão viver para Ele? 

Existem lutas? Existem batalhas contra o pecado? Pode acreditar. Isto é uma guerra declarada. 

Mas como um irmão disse "Você é liberto pelo seu desejo por Cristo porque o seu desejo por 

Cristo é maior.” diz, "Este é o amor de deus, que eu guarde os Seus mandamentos. E os Seus 

mandamentos não são penosos para mim.” 

Não é um peso ficar sozinho com o Amado da minha alma. Não é um peso querer ler a 

carta de amor que Ele me deu. O peso é quando eu peco e eu digo pra vocês, a Bíblia diz “Aquele 

que pensa estar de pé, olhe para que não caia.” - 1 Coríntios 10:12 Diz em 1 João, "Filhinhos, 

guardai-vos dos ídolos." Eu digo assim, "Mantenha-se como um filhinho, e você se guardará 

dos ídolos.” Porque um filhinho é totalmente entregue ao seu pai. Ele sabe, ele vê a sua 

incapacidade. Mas ele sabe, "minha capacidade vem de Deus". 

Minha esperança é a justificação em Cristo. Que eu posso ser declarado justo com 

Deus no dia no julgamento por meio de Jesus Cristo somente. Não pelas minhas obras, não 

pelos meus sentimentos, não por algumas experiências, nem por nada que eu tenha feito, mas 

totalmente pelo que Cristo fez. ê Enquanto você perseguir libertação da pornografia, enquanto 

você estiver pensando que o seu problema é vício em pornografia, você nunca encontrará 

libertação. 

A pior coisa que pode acontecer é que você encontre sim liberdade, enquanto procura 

libertação da pornografia. E então, você se parabeniza e pensa que tudo está bem. E ainda assim, 

se você não nasceu de novo, se você não ama Cristo, se você não tem intimidade com Ele, você 

ainda tem a ira de Deus sobre você. Você ainda é um filho de diabo e um inimigo de Deus. Então 

o seu problema não está resolvido. 

Até que você possa ver a beleza de que o Deus o Pai entra numa loja, Ele vai para o 

fundo, passa por todas as pessoas bonitas e religiosas e toda beleza do mundo e Ele vai e Ele 

compra, Ele leva você. Um miserável, sujo e vil. Uma pessoa nojenta e deformada. E Ele imola o 

Filho Dele como um sacrifício e Ele compra você com o preço do Filho Dele. Ele adota você, você 

não é mais um filho do diabo, mas sim um filho de Deus. Os papéis foram assinados no Calvário 



e Ele diz, “Se você tem sede, se você deseja, venha e beba de graça da água da vida.” - Apocalipse 

22:17 

De graça. Então por que você ainda está tentando pagar alguma coisa? Você ainda está 

tentando dizer "Deus, olha o que eu fiz. Eu consegui sessenta dias de libertação." O que? Como 

que Deus se impressionaria com sessenta dias de libertação? Cristo foi livre por toda uma 

eternidade. Esta é a única chance de salvação. Este é o único caminho. Estou fazendo este vídeo 

para pleitear estas mesmas verdades que estão em tantos outros vídeos. Porque talvez agora, 

enquanto você ouve estas palavras, você seja impactado pela primeira vez. Somente Cristo pode 

me salvar. Eu tenho que ir até Ele. 

Salmo 62:8, “Confie Nele em todo tempo.” Derrame o seu coração diante de Deus. 

Deus é um refúgio para nós. Olhemos para o Salmo 63. Ele diz, “Ó Deus, tu és o meu Deus; 

ansiosamente te busco. A minha alma tem sede de ti; a minha carne te deseja muito. Te 

contemplo, para ver o teu poder e a tua glória, A tua benignidade é melhor do que a vida, os 

meus lábios te louvarão. Eu te bendirei. Minha boca Te louvará. Minha alma se fartará.” Veja, 

quando você está satisfeito com Cristo, você não precisa ir se prostituir com um ídolo. 

Se você é um cristão e está satisfeito com seu casamento com Cristo, você não precisa 

sair e prostituir o seu coração para algum ídolo, porque você está satisfeito com a intimidade 

que você tem. O problema em Mateus 7, quando Ele olha para aqueles que fizeram obras 

poderosas e Ele diz "Eu nunca vos conheci.” O problema é que Ele está dizendo "Eu nunca 

tive intimidade com você.” “Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade.” Oh, você tinha 

um cabeção, você sabia a verdade. Você conhecia os fatos, mas você não Me conhecia. Aparte-

se de mim, você nunca teve intimidade, nunca houve uma vida de oração, nunca houve uma 

fome pela Palavra de Deus. Quero dizer, o que nós encontramos sim em Tessalonicenses, Ele 

está voltando, trazindo vingança sobre aqueles que não conhecem a Deus e aqueles que não 

obedecem o Evangelho. João 14:15, “Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos.” 

Amor por Cristo produz uma obediência que não é uma compulsão: “Bem, eu tenho que fazer 

isso.” Mas é : "Claro, eu tenho que fazer isso.” Se Ele morreu por mim, como eu posso não servi-

Lo, honrá-Lo, viver somente para Ele, completamente? 

Paulo disse em 1 Coríntios 2:2, “Pois decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, 

e este, crucificado.” Exatamente como vemos aqui, "Minha alma tem sede de Ti.” É por Ti, 

Senhor, só Tu podes me ajudar. Eu não vou fazer nada perfeito, eu não estou fazendo este vídeo 

perfeitamente, Eu não sou nada, eu sou indefeso, eu sou totalmente dependente de Cristo para 

minha salvação, para tudo na minha vida. Você está assim? Você acha que isto é loucura? 

Porque se você pensa que sim, quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. São 



aqueles que percebem que não conseguem ficar de pé. Senhor, se Tu não me ajudares, eu não 

posso ficar de pé. Senhor, eu não posso ficar de pé naquele Dia do Julgamento, se eu não estiver 

vestido da bela justiça do Teu Filho. Eu não posso ficar de pé contra a luxúria. EU não posso 

ficar de pé contra os milhares de outdoors todos os anúncios perversos, e todas as fotos sexuais 

pervertidas do facebook, e todas essas coisas. Senhor, eu não posso ficar de pé contra isso, se 

eu não estiver de pé e permanecendo no Teu Filho. Se eu não estiver confiando somente Nele 

para a minha alegria, para a minha satisfação, para a minha salvação. Quero dizer, se você pegar 

a sua Bíblia e ler ser os Salmos. Isto é tudo que você vê. Tu expiaste as minhas transgressões. 

Estou satisfeito com a bondade da Tua casa. Ele tornou o mar em terra seca e eles passaram pelo 

rio a pé. Olhe para o Mar Vermelho na sua frente, você vai tentar passar por ele sozinho? Você 

vai tentar ficar de pé e abrir aquele mar pelo seu próprio poder? Desista. 

Confie em Cristo. Ele diz, "Vinde a Mim todos que estais cansados e oprimidos, e” Ele 

diz, "Eu vos aliviarei.” Eu vos darei descanso. Ele diz, "Meu braço não é curto para que não possa 

te salvar.” Ele diz "Eu ouvido não é surdo para que não possa ouvir o teu clamor.” Quero dizer, 

quem é mais perverso, aquele homem na Noruega, que matou oitenta crianças há alguns meses, 

ou você, que escuta o Evangelho, você que assiste os vídeos do I'll be Honest, mas não tem 

intimidade com Cristo e não O conhece? Quem, quem é mais perverso? Quer saber? O homem 

que matou oitenta crianças e você, que tem todo o conhecimento. Você e ele estão cometendo 

o mesmo pecado. O maior pecado, o pecado que não é perdoável: rejeitar Jesus Cristo. João 

5:39 diz, “Vocês examinam as Escrituras, vocês as examinam, vocês pensam que nelas vocês 

encontrarão a vida eterna, mas elas testificam de Mim. Mas vocês se recusam a vir até Mim para 

que eu lhes dê vida.” 

Aquele homem na Noruega, Deus o salvará se ele abandonar o pecado dele e vier a 

Cristo. E você, bem aí, que está mais preocupado com libertação de pecado sexual, e você tem 

todo o conhecimento do mundo, se você abandonar o seu maior pecado, o de rejeitar Cristo, 

Ele perdoará você abundantemente de tudo. Completamente salvo. Paz que excede todo 

entendimento. 

Isaías 26:3, “Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti; porque ele confia 

em ti" O Deus da Bíblia é a minha salvação. Cristo é a minha esperança. Em Cristo, a rocha 

sólida eu estou firmado, qualquer outro solo é areia movediça. Enquanto você estiver em areia 

movediça e estiver tentando se tirar de lá, você só se afundará mais, Mas quando você desiste, 

quando você percebe "Eu não posso sair", "Eu não consigo sair, eu estou afundando, eu vou me 

sufocar, estou a ponto de ser sufocado" e você diz "Salva-me, Senhor", Ele salvará a sua alma. 

Salmo 34:6, "Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias.” Ele 



não era rico, ele era espiritualmente pobre. Ele erea falido, e ele foi até Aquele que é dono dos 

mundos, que criou tudo, Aquele que desceu como um homem, que Se humilhou e morreu no 

seu lugar. Se você confiar Nele para retirar todo o seu pecado, você seria um tolo se perseguisse 

libertação da pornografia, ao invés de buscar Cristo. Como o email que eu li, este pode ser você 

em um instante. Confie em Cristo. Creia em Cristo. E você perceberá. Eu comecei isto pensando 

que precisava de libertação da pornografia, ao invés disso, eu encontrei Jesus. Recebi a minha 

salvação, eu nasci de novo. Agora tudo que me importa e tudo que eu quero é Cristo e as Suas 

glórias. E somente Ele pode preencher todos os meus desejos. Somente Ele é quem eu busco. 

Pense nestas coisas. Se este é você, eu espero que você encontre esperança em Cristo. 

Eu quero isso, é por isso que eu respondo os seus emails, é por isso que eu estou fazendo estas 

pequenas respostas aos depoimentos do "Seja Honesto" que alguns de vocês me mandam por 

email. Porque eu quero que vocês vejam Jesus. Não é complicado. Meu trabalho é bem fácil. 

Abrir esta bíblia e apontar Cristo para as pessoas. Quero dizer, não é complicado. Não importa 

do que seja, Cristo salvará você, Cristo satisfará você, Cristo é a resposta. Oh, habitar na casa 

do Senhor. Isto é a única coisa que eu busco e preciso continuar buscando a Ele e manter estas 

afeições por Ele quentes no meu coração. E eu permanecerei até o fim, somente em Cristo. Até 

mais, por enquanto.
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