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THE REFORMATION PROJECT
CONVIDA VOCÊ A BUSCAR
UMA COMPREENSÃO MAIS
PROFUNDA SOBRE A BÍBLIA
E A INCLUSÃO LGBTI+.

S U G E S T Õ E S P R ÁT I C A S
PARA UM BOM DIÁLOGO

PRINCÍPIOS CHAVES
Os princípios chaves foram criados para
ajudar você a preparar seu coração e mente
para diálogos difíceis, mas importantes.

EXPERIÊNCIAS PESSOAIS
As experiências pessoais foram coletadas a
partir de diversas vozes, esperando que você
possa aprender e crescer com essas histórias
singulares.

MOMENTOS DE REFLEXÃO
Os momentos de reflexão foram criados
para relembrar você sobre a importância da
reflexão consciente e da oração.

PERGUNTAS CHAVES
As perguntas chaves ressaltam ideias
essenciais que você pode perguntar a outros
a fim de ajudá-los a progredir nos diálogos
sobre a inclusão LGBTI+.
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EXPERIÊNCIA E
ESCRITURAS
A experiência deve mostrar
bons frutos e não frutos ruins.

EXPERIÊNCIA E ESCRITURAS

MENSAGEM NÃO AFIRMATIVA
Cristãos que apoiam pessoas LGBTI+ colocam sua
experiência acima da autoridade das Escrituras para
sustentar seus pontos de vista.

MENSAGEM AFIRMATIVA
A experiência deve mostrar bons frutos e não frutos ruins.
Crenças não afirmativas sobre relacionamentos entre pessoas
do mesmo sexo e identidades transgênero contribuem para
provocar danos graves na vida das pessoas LGBTI+.
Estudos do Family Acceptance Project [Projeto de Aceitação da
Família] mostraram que “jovens adultos lésbicas, gays e bissexuais
que relataram níveis mais altos de rejeição familiar durante a
adolescência tinham 8,4 vezes mais probabilidade de cometer
suicídio, 5,9 vezes mais probabilidade de entrar em depressão, [e]
3,4 vezes mais probabilidade de usar drogas ilegais em comparação
com colegas de famílias que relataram nenhum ou
baixos níveis de rejeição familiar."
Essas consequências são frutos ruins e devem
nos levar a reconsiderar a fonte desse fruto: nossa
interpretação das Escrituras.

"

Mateus 7:16-20
Por seus frutos vocês os reconhecerão. As
pessoas colhem uvas em espinhos ou figos
em cardos? Da mesma forma, toda árvore
boa dá bons frutos, mas uma árvore ruim dá
frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar
frutos ruins, e uma árvore ruim não pode dar
bons frutos. Toda árvore que não dá bons
frutos é cortada e lançada no fogo. Assim,
por seus frutos você os reconhecerá.
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EXPERIÊNCIA E ESCRITURAS
Os cristãos têm reconsiderado a interpretação das Escrituras
por causa de suas experiências no passado.
•

Os primeiros cristãos escolheram incluir os gentios na igreja
sem exigir que eles fossem circuncidados e obedecessem à lei
do Antigo Testamento — e eles tomaram essa decisão com base
em sua experiência. Pedro declarou sobre os primeiros crentes
gentios: “Deus, que conhece os corações, demonstrou que os
aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha
concedido. Então, por que agora vocês estão querendo tentar
a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós nem
nossos antepassados conseguimos suportar?" (Atos 15: 8, 10).

•

No século 19, os cristãos reconsideraram a interpretação das
Escrituras que apoiava a escravidão. William Wilberforce e muitos
outros abolicionistas cristãos apelaram para a horrível realidade
da escravidão para exortar outros cristãos a mudarem sua
compreensão das Escrituras sobre o assunto.

EXPERIÊNCIA PESSOAL
“Um dia, depois (de um culto) na
igreja, alguém estava falando sobre
como ela sentia que a comunidade
LGBTI+ estava fazendo muito barulho sobre o
assunto. Fiquei um pouco chocada e não conhecia bem aquela mulher. Mas fiz questão de desafiar gentilmente seus pensamentos e contar um
pouco da minha história. Espero que isso tenha
ajudado a ampliar um pouco a perspectiva dela e
me lembrei da importância de falar abertamente
em situações como essa.”
					— Nancy, New Jersey
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TRADIÇÃO E
ORIENTAÇÃO SEXUAL
Novas informações podem
nos guiar a novas compreensões.

TR ADIÇ ÃO E ORIEN TAÇ ÃO SEXUAL

MENSAGEM NÃO AFIRMATIVA
Apoiar relações com o mesmo sexo seria pedir que renegássemos 2 mil anos de tradição cristã.

MENSAGEM AFIRMATIVA
Novas informações podem nos guiar a novas compreensões.
Pelos primeiros 1.600 anos da igreja, quase todos os cristãos
acreditavam que a terra permanecia imóvel no centro do universo. Mas a invenção do telescópio levou os cristãos a reconsiderarem a sua interpretação da Bíblia.
•

Salmos 93:1 diz: "O mundo está firme e não se
abalará." E Josué 10:13 diz que "O sol parou no
meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs."
Eclesiastes 1:5 diz, "O sol se levanta e o sol se põe, e
depressa volta ao lugar de onde se levanta.”

Galileu argumentou que os autores bíblicos usaram linguagem figurativa
ao descrever os céus; assim o texto "estaria adaptado à compreensão de
cada um”.
Apesar do peso da tradição, o telescópio apresentou aos cristãos novas
informações que os obrigou a reconsiderarem algumas de suas crenças
— e sua interpretação das Escrituras.

PRINCÍPIO CHAVE
Busque dialogar no contexto de
relacionamentos.
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TR ADIÇ ÃO E ORIEN TAÇ ÃO SEXUAL
No mundo antigo, a atração e o relacionamento entre pessoas do
mesmo sexo foram amplamente considerados vícios de excesso que
podem seduzir qualquer pessoa, como a glutonaria ou embriaguez —
a atração por pessoas do mesmo sexo não era compreendida como a
orientação sexual de um pequeno grupo de pessoas.
•

Musônio Rufo (filósofo romano do século I):
“Uma das partes mais significativas da vida de luxúria
e autossatisfação reside também no excesso
sexual. Por exemplo, aqueles que levam uma vida
assim anseiam por uma variedade de amores,
não apenas os lícitos, mas também os ilícitos, não
apenas as mulheres, mas também os homens; às
vezes buscam um amor e às vezes outro, e não
estando satisfeitos com os que estão disponíveis,
buscam aqueles que são raros e inacessíveis”.

•

Dio Crisóstomo (orador do século I):
“O homem cujo apetite é insaciável nessas coisas [sexo
com mulher], quando descobrir que não há escassez, nem
resistência neste campo, terá desprezo pela conquista
fácil e desprezo pelo amor de mulher, como uma coisa tão
prontamente dada - na verdade, absolutamente feminina - e se
voltará ao assédio dos corpos masculinos, ansioso para poluir
os jovens que muito em breve serão magistrados e juízes e
generais, acreditando que neles encontrará uma espécie de
prazer difícil e árduo de conseguir.”

•

Essas descrições também diferem da orientação bissexual, uma
vez que retratam o comportamento de pessoas do mesmo sexo
como resultado de uma luxúria exagerada, não do desejo normal ou
moderado.

Quer dizer que os autores bíblicos eram ignorantes ou estavam errados
sobre as relações entre pessoas do mesmo sexo?
•

Não. As formas dominantes de comportamento de pessoas do
mesmo sexo no mundo antigo se encaixam em um padrão de
autossatisfação lasciva: sexo entre senhores e homens escravizados,
prostituição e pederastia (relações sexuais entre homens adultos e
jovens adolescentes).
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A ATRAÇÃO E O
RELACIONAMENTO ENTRE
P E SS O A S D O M E S M O S E XO
FORAM AMPLAMENTE
CONSIDERADOS
VÍCIOS DE EXCESSO
QUE PODEM SEDUZIR
QUALQUER PESSOA,
COMO A GLUTONARIA
OU EMBRIAGUEZ, NÃO
ORIENTAÇÕES SEXUAIS DE
UM PEQUENO GRUPO DE
PESSOAS.

TR ADIÇ ÃO E ORIEN TAÇ ÃO SEXUAL
•

A compreensão do comportamento de pessoas do mesmo sexo
como decorrente da busca excessiva de prazer refletia precisamente
as práticas mais comuns da época.

Mas certamente havia algumas pessoas LGBTI+ em relacionamentos
amorosos também?
•

Na medida em que o relacionamento entre duas
pessoas do mesmo sexo foi aceito nas sociedades
antigas, ele teve que se ajustar a certas classes e
hierarquias de gênero. Assim, um cidadão adulto do
sexo masculino poderia fazer sexo com um homem
escravizado, um prostituto ou um jovem, desde que
os outros considerassem o cidadão adulto do sexo
masculino como dominante no intercurso.

EXPERIÊNCIA PESSOAL
Na minha experiência, grande parte desse
diálogo mútuo é ouvir. Quando realmente
ouço o que a outra pessoa está dizendo,
não apenas posso ajudá-la a se sentir
compreendida, como também posso me apoiar em sua
visão e compará-la às Escrituras. Tento me assegurar de
que os líderes realmente lutem com as consequências
de suas crenças antes de tomar decisões que terão
um grande impacto em um grupo inteiro de pessoas.
Essas conversas podem ser exaustivas! Certifique-se de
cuidar de si mesmo para que você não sinta que está
constantemente defendendo sua existência.
						

14

— RV, Detroit

TR ADIÇ ÃO E ORIEN TAÇ ÃO SEXUAL
•

A identidade sexual era definida não pela orientação sexual, mas
pela conformidade com os papéis patriarcais de gênero. Os homens
dominantes no sexo geralmente eram vistos de maneira positiva,
independentemente de terem relações sexuais com homens,
mulheres ou ambos. Homens vistos como passivos no sexo eram
vistos de forma negativa. As pessoas não saíam do armário como
gays, lésbicas ou bissexuais, porque o sexo de um dos parceiros
importava muito menos do que o papel de gênero que se assumia
com esses parceiros.

•

As sociedades greco-romanas eram sexualmente tolerantes apenas
quando as hierarquias de status patriarcal não eram contestadas.
A noção de dois homens ou duas mulheres de status social igual
entrando em uma relação monogâmica vitalícia não teria sido aceita
nem mesmo pelos gregos e romanos mais “progressistas”, já que tal
arranjo teria minado a fundação patriarcal de suas sociedades.

O que se pode dizer a respeito de textos antigos que descrevem
relacionamentos amorosos entre pessoas do mesmo sexo?
•

N.T. Wright argumenta que há exemplos de relacionamentos amorosos entre pessoas do mesmo sexo na literatura antiga. Ele cita O
Banquete de Platão, Aquiles e Pátroclo, e o casamento de Nero com
um homem que ele escravizou. Mas nenhum desses exemplos - ou
qualquer outro citado - é semelhante aos casamentos entre pessoas
do mesmo sexo dos dias modernos. Todos eles envolvem hierarquias
de status e a maioria não é monogâmica.

•

Na antiguidade não há exemplos de relações monogâmicas vitalícias
entre pessoas do mesmo sexo e de mesmo status hierárquico; e,
certamente, nenhuma com apoio da sociedade.

NA ANTIGUIDADE NÃO HÁ
EXEMPLOS DE RELACÕES
MONOGÂMICAS VITALÍCIAS
ENTRE DUAS PESSOAS DO
M E S M O S E XO D E M E S M O ST A T U S
HIERÁRQUICO.
15

TR ADIÇ ÃO E ORIEN TAÇ ÃO SEXUAL
Mas não existem alguns textos antigos que falam sobre a orientação
sexual?
•

•

•

Existem alguns textos que descrevem certas formas de atração pelo
mesmo sexo como naturais ou mesmo inatas. Mas esses textos (por
exemplo, alguns escritos de Aristóteles) normalmente se referem ao
desejo de alguns homens de assumir o papel passivo nas relações
do mesmo sexo, não à atração por pessoas do mesmo sexo em si - e
esse desejo tampouco foi visto como impedindo a atração pelo sexo
oposto.
N'O Banquete de Platão (século IV a.C), um
personagem chamado Aristófanes relata um mito no
qual humanos de duas cabeças e quatro patas são
divididos em dois e, em seguida, procuram a outra
metade depois. Ele descreve um casal homem-homem,
um casal homem-mulher e um casal mulher-mulher,
levando alguns a argumentar que as categorias de
pessoas LGBTI+ e heterossexuais eram usadas na
antiguidade.
Mas, como argumentaram classicistas como David Halperin e Kirk
Ormand, é uma leitura errada do texto. Como Ormand descreve:
“Cada [par] é um tipo de excesso, e a história acaba por não ser
sobre como produzir homens e mulheres gays ou heterossexuais,
mas como certos tipos de preferências diferentes e excessivas
surgiram.”

•

As práticas excessivas e/ou desvios representados pelos pares de
Platão são adúlteras e adúlteros (não "heterossexuais"), homens
que buscavam exclusivamente meninos e continuam a viver com
eles depois que eles amadureciam (não "homens gays") e mulheres
que procuram ativamente outras mulheres (violando as normas de
gênero de submissão).

•

Há um teste simples que mostra que nossa compreensão sobre a
orientação sexual é totalmente moderna: até o século 20, nenhum
escrito cristão reconhece o celibato vitalício como requisito para
quem quer que seja, baseado na rejeição da igreja a relacionamentos
entre pessoas do mesmo sexo.

Cristãos com uma postura afirmativa não estão mudando a tradição
cristã a respeito de indivíduos LGBTI+. Até décadas recentes, não
havia nenhuma tradição cristã sobre pessoas LGBTI+.

16

T HE REFORMAT ION PROJECT

3

TH
FT
O EDG
OIM
OO
F C
Y
D
CE
EL
L II B
BA
AC
TO
O celibato é um dom, não um
mandamento.

O DOM DO CELIB ATO

MENSAGEM NÃO AFIRMATIVA
Se cristãos LGBTI+ não podem se casar com alguém do sexo oposto,
a proibição bíblica de relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo
exige que eles sejam solteiros e celibatários pelo resto da vida.

AFFIRMING MESSAGE
MENSAGEM
AFIRMATIVA
Celibacy
is éa um
gift,dom,
not anão
mandate.
O
celibato
um mandamento.
A Bíblia ensina que o celibato é um dom, não algo que deva ser
imposto a alguém.
•

Na narrativa da criação do Antigo Testamento, Deus diz: “Não é bom
que o homem esteja só” (Gênesis 2:18).

•

No Novo Testamento, Jesus diz que o celibato só pode ser aceito
por aqueles a quem é dado (Mateus 19:11-12). Paulo também diz que,
embora preferisse que todos fossem celibatários como ele, “cada um
tem o seu próprio dom da parte de Deus; um de um modo, outro de
outro” (1 Coríntios 7:7).

•

Exigir que todos os cristãos LGBTI+ sejam solteiros e celibatários
por toda a vida está em contradição com esses ensinamentos, algo
que a tradição cristã tem afirmado por dois milênios.

Pessoas heterossexuais que nunca encontram um parceiro
apropriado seriam "forçadas" ao celibato da mesma maneira?
•

Não. A diferença é que se uma pessoa heterossexual eventualmente
encontrar um parceiro apropriado, ela estará livre para se casar,
enquanto uma pessoa LGBTI+ não.

•

Porém, o fundamental é o motivo pelo qual uma pessoa é
celibatária. Durante os primeiros 1.500 anos da igreja, os cristãos
consideraram o celibato como uma vocação superior ao casamento,
mas mesmo assim não condenaram o casamento em si. Eles não
podiam considerar o sexo como algo inerentemente pecaminoso
sem minar as doutrinas bíblicas da generosa graça da criação, a
encarnação e a ressurreição.
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O DOM DO CELIB ATO
•

Além disso, como argumentaram teólogos protestantes e
católicos, o celibato deveria servir como uma afirmação positiva
do casamento, e não como uma negação dele. Cristãos celibatários
lembram aos cristãos casados o relacionamento final para o qual seu
casamento aponta: nossa união eterna com Cristo.

•

Mas a teologia não afirmativa exige que os cristãos LGBTI+ sejam
celibatários como uma rejeição de sua sexualidade, não como sua
realização.

"

Gênesis 2:18

"

Não é bom para o homem ficar sozinho.

Não seria desvalorizar o celibato dizer que é nocivo cristãos LGBTI+
serem celibatários?
•

Não. O celibato deve ser honrado como uma vocação espiritual. Mas
é totalmente diferente ser celibatário por considerar cada atração
sexual como uma tentação condenável, uma tentação ao pecado.

•

No Sermão da Montanha, Jesus diz que devemos
evitar não apenas atos pecaminosos, mas também
os desejos por esses atos - luxúria, não só adultério;
raiva, não só assassinato (Mateus 5:21-30). Se todos
os relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo
são pecaminosos, a atração pelo mesmo sexo
também seria moralmente culpável.

•

Embora muitos cristãos não afirmativos queiram dizer cada vez mais
que não há nada de errado em ser LGBTI+, desde que não se esteja
em um relacionamento homoafetivo, esta distinção não é apoiada
pelas Escrituras. Não faz sentido dizer "está tudo bem ser LGBTI+,
desde que você não aja de acordo com isso", bem como dizer "tudo
bem ser ganancioso, desde que você não roube".
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O DOM DO CELIB ATO
•

Sim, Jesus foi tentado de todas as maneiras como nós (Hebreus
4:15), mas existem dois tipos diferentes de tentação descritos nas
Escrituras. Um é uma causa externa de teste e o outro é um desejo
interno de pecar. Jesus foi tentado no primeiro sentido, mas não
no último, e sob um ponto de vista não afirmativo, a atração pelo
mesmo sexo cairia na última categoria.

•

Uma teologia não afirmativa consistente exige que os cristãos
LGBTI+ abominem e se arrependam de todo desejo sexual que já
experimentaram. O fracasso do movimento de “cura gay” mostrou
como essa abordagem é destrutiva. É por isso que o ex-presidente
da Exodus International se desculpou pelo trauma que sua
organização infligiu aos cristãos LGBTI+.

Exigir que os cristãos LGBTI+ sejam celibatários como uma rejeição
de sua sexualidade mina a compreensão cristã histórica do celibato.

MOMENTO DE REFLEXÃO
Reserve um momento para fazer uma
pausa e refletir sobre suas crenças sobre
o celibato.
Quem você conhece que sentiu uma vocação para
o celibato?
Como esse chamado afetou a vida desta pessoa?
Como sua igreja poderia apoiar mais aqueles que
se comprometeram com o celibato por toda a
vida?
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FAT O S S O B R E
MINISTÉRIOS DE
“CURA GAY”
Por décadas, os cristãos conservadores incentivaram pessoas LGBTI+
a buscarem uma “terapia de reconversão” para desenvolver uma
orientação heterossexual.
•

Mas em 2013, o principal ministério de “cura gay”, Exodus
International, fechou e admitiu que os esforços de terapia reparadora
têm sido profundamente prejudiciais para muitas pessoas LGBTI+.

•

Um ano antes, Alan Chambers, presidente da organização, admitiu
que “99,9%” das pessoas que ele conhecia “não experimentaram
mudança em sua orientação.”

•

Chambers se desculpou pela “vergonha”, “falsa esperança”, “dor e
sofrimento” que sua organização causou a inúmeras pessoas.

A orientação sexual não é uma escolha e é altamente resistente a
mudanças.
•

Uma ampla gama de líderes - desde organizações profissionais de
saúde até os líderes da Convenção Batista do Sul (EUA) - rejeitam os
esforços de terapias de reconversão. O líder da Convenção Batista
do Sul, Russel Moore, denunciou tais esforços como "gravemente
contraproducentes.”

•

Para uma análise aprofundada das falhas dos ministérios de "cura
gay", leia o livro de Justin Lee, Torn: Rescuing the Gospel from the
Gays vs. Christians.

Alan Chambers, ex-presidente do Exodus
Internacional

"

Saibam que lamento profundamente...
Lamento termos promovido
esforços para mudar a orientação sexual.

"
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COMPLEMENTARIDADE
DE GÊNERO
A complementaridade de gênero é
um conjunto de normas sociais,
não um ensinamento bíblico.

COMPLEMEN TARIDADE DE GÊNERO

MENSAGEM NÃO AFIRMATIVA
A razão principal pela qual a igreja não deve afirmar os
relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo é porque eles violam a
complementaridade de gênero divinamente ordenada.

AFFIRMING MESSAGE
MENSAGEM
AFIRMATIVA
Celibacy
is a gift, not ade
mandate.
A
complementaridade
gênero é um conjunto de
normas sociais, não um ensinamento bíblico.
A “complementaridade de gênero” é uma categoria,
e não um argumento em si mesmo. Ela simplesmente
afirma que há um padrão normativo de similaridade e
diferença entre os gêneros, mas não afirma qual é esse
padrão normativo. Quando você pressiona para obter
mais detalhes, você descobre duas realidades críticas:
•

Pessoas que podem concordar com "complementaridade de
gênero" como um conceito geral não concordam sobre o que
querem dizer com o termo.

•

As tentativas de apoiar uma compreensão mais detalhada ou
específica da complementaridade de gênero na Bíblia e na tradição
cristã são insatisfatórias.

Então, quais são exatamente as diferentes interpretações da
complementaridade de gênero?

Complementarismo
Os complementaristas acreditam que os homens devem liderar e as
mulheres devem seguir. Vemos certas normas patriarcais refletidas nas
Escrituras, mas o Novo Testamento lança uma visão do reino de Deus
em que a hierarquia entre homens e mulheres é superada em Cristo
(Gálatas 3:28).
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COMPLEMEN TARIDADE DE GÊNERO
Complementaridade procriativa
Existem dois problemas fundamentais com esta abordagem:
•

Nos tempos modernos, a Igreja Católica Romana - a principal
proponente dessa visão de complementaridade - mudou sua
posição sobre a moralidade do sexo de "intenção de procriar" para
"abertura à procriação". Isso sugere que mesmo a maioria dos
católicos não vê problema que a igreja case um casal heterossexual
sabendo que ele é estéril. Mas essa exceção cria uma inconsistência
com respeito aos casais do mesmo sexo.

•

A maioria dos casais católicos romanos heterossexuais já usa o
controle de natalidade, contra o ensino da Igreja. Isso sugere que a
maioria dos católicos romanos não vê a "abertura para a procriação"
como a essência moral de sua sexualidade.

Complementaridade anatômica
Essa opinião acaba sendo uma “posição padrão” quando é difícil chegar
a um acordo sobre as outras duas opiniões anteriores.
•

Mas simplesmente não há textos nas Escrituras que abordam a
forma mais comum da complementaridade anatômica ser definida:
porque se encaixam os órgãos sexuais masculino e feminino.

PERGUNTAS CHAVES
• Que aspecto exato da
complementaridade de gênero é
violado por relacionamentos íntimos
entre pessoas do mesmo sexo?
• Onde você encontra este aspecto particular da
complementaridade de gênero ensinado nas
Escrituras como universal e exclusivamente
normativo?
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COMPLEMEN TARIDADE DE GÊNERO
Mas, e quanto a uma complementaridade mais geral de masculino e
feminino? Isso não é ensinado na história do Gênesis 1-2?
•

•

No livro The Bible and Homosexual Practice, Robert
Gagnon argumenta que o "adão original" de
Gênesis 1:26-2:18 é um ser binário ou sexualmente
indiferenciado, que é dividido em masculino e
feminino em Gênesis 2:21. Mas, como Jim Brownson
mostrou no livro Bible, Gender, Sexuality: Reframing
the Church 's debate on Same-Sex Relationships, ele
não está correto. O “mito da incompletude” não tem
base bíblica.
A afirmação de que o homem e a mulher são necessários para se
unir em casamento a fim de refletir plenamente a imagem divina
(Gênesis 1:27) é negada pelo próprio Jesus, a imagem de Deus por
excelência, independente de ser casado. A complementaridade de
gênero, portanto, não faz parte da imagem divina, embora o homem
e a mulher sejam igualmente semelhantes à imagem de Deus.

•

O foco de Gênesis 2 não está na complementaridade de macho e
fêmea, mas sim na similaridade de macho e fêmea, em oposição aos
animais criados.

•

A linguagem da união de “uma só carne” falada em Gênesis 2:24 não
se refere à complementaridade física, mas à formação de um novo
vínculo de parentesco primário.

E quanto a Mateus 19:1-12? Não sugere que Jesus ensinou que o
casamento é apenas entre um homem e uma mulher?
•

Esta passagem enfoca a proibição do divórcio, que é essencialmente
o rompimento das obrigações de parentesco. Esse enfoque reforça
a leitura de parentesco de “uma só carne” em Gênesis 2:24.

"

Gênesis 2:24

"

É por isso que o homem deixa seu pai e sua mãe e
se une à sua esposa, e eles se tornam uma só carne.
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COMPLEMEN TARIDADE DE GÊNERO
•

Jesus fala de “homem e mulher” e “uma só carne” porque o vínculo
de parentesco conjugal mencionado em Gênesis 2 é mais vinculativo
do que outros laços de parentesco. Você pode se afastar de seu
primo, mas não de sua esposa ou marido.

•

A citação de Jesus em Gênesis 1:27 enfoca a discussão de um tipo
particular de parentesco, que continua a ser relevante hoje para as
discussões sobre a relação entre o casamento e outros laços de
parentesco, mas nada diz sobre uma complementaridade de gênero
exclusiva e universalmente normativa.

Quando você se envolver em conversas sobre complementaridade
de gênero, é fundamental pedir uma definição mais precisa sobre o
que esse conceito significa. A falta de precisão desta frase dá lugar a
que suposições arraigadas - que podem ser amplamente divergentes
umas das outras, e ter base fraca nas Escrituras - permaneçam sem ser
examinadas.

É ESSENCIAL BUSCAR
UMA DEFINIÇÃO
MAIS PRECISA DO
SIGNIFICADO DE
COMPLEMENTARIDADE
DE GÊNERO.
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5

A TRAJETÓRIA DAS
ESCRITURAS
As Escrituras apontam para a
inclusão, não para a exclusão.

A TRAJETÓRIA DAS ESCRITURAS

MENSAGEM NÃO AFIRMATIVA
As Escrituras foram contraculturais em sua rejeição aos
relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo. Portanto, os cristãos
de hoje devem ser contraculturais, rejeitando-os também.

MENSAGEM AFIRMATIVA
As Escrituras apontam para a inclusão, não para a exclusão.
No livro Slaves, Women and Homosexuals, em 2001, o professor de
Novo Testamento William Webb popularizou a frase "hermenêutica
do movimento redentivo" para descrever uma abordagem
amplamente usada nas Escrituras.
•

Webb argumentou que os cristãos deveriam se concentrar menos
nas palavras isoladas das Escrituras e mais na direção/orientação
que as Escrituras tomam em relação a sua cultura original.

•

Sobre a escravidão e as mulheres, escreveu Webb,
os ensinamentos da Bíblia podem parecer um pouco
retrógrados para os padrões modernos, mas eles se
movem em uma direção libertadora em comparação
com as culturas vizinhas. Portanto, ao apoiarmos
o abolicionismo e a igualdade de gênero, estamos
abraçando o espírito redentivo das Escrituras.

•

Mas Webb argumentou que a Bíblia na verdade se move em uma
direção mais proibitiva nas relações entre pessoas do mesmo sexo
em relação a sua cultura original. Portanto, à medida que nossa
cultura se torna mais amigável às pessoas LGBTI+, os cristãos
devem se opor com mais fervor ainda.
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A TRAJETÓRIA DAS ESCRITURAS
As Escrituras seguem em uma direção positiva em relação à
escravidão e às mulheres, mas elas se movem em uma direção
negativa nos relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo?
•

É enganoso dizer que gregos e romanos "aceitavam
a homossexualidade", enquanto os primeiros
cristãos "se opunham à homossexualidade". Os
gregos e romanos aceitaram formas específicas de
comportamento sexual entre pessoas do mesmo
sexo que a maioria dos não cristãos não aceitaria
hoje: prostituição, sexo entre mestres e escravos e
pederastia.

•

Ao rejeitar essas formas de comportamento sexual entre pessoas
do mesmo sexo, os primeiros cristãos rejeitaram a promiscuidade
em favor da monogamia. Eles rejeitaram o uso do sexo para mostrar
status e poder e, em vez disso, elevaram o sexo como um pacto de
amor e de entrega para a vida toda.

•

Posto que o comportamento sexual entre pessoas do mesmo
sexo no mundo antigo era baseado na dinâmica de poder e
promiscuidade, não é nenhuma surpresa que os primeiros
cristãos o rejeitassem junto com o comportamento heterossexual
extraconjugal. Mas relacionamentos entre pessoas do mesmo
sexo baseados em reciprocidade e monogamia são uma questão
totalmente diferente, que os primeiros cristãos não enfrentaram.

O COMPORTAMENTO
SEXUAL ENTRE PESSOAS
D O M E S M O S E XO A C E I TO
POR SOCIEDADES ANTIGAS
ERA BASEADO NO PODER E
NA PROMISCUIDADE, NÃO
NUM PACTO DE AMOR E
AUTODOAÇÃO.
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A TRAJETÓRIA DAS ESCRITURAS
Embora o casamento entre pessoas do mesmo sexo não
estivesse no radar de ninguém, muitos dos princípios
contraculturais que os primeiros cristãos abraçaram
em relação à sexualidade são consistentes com os
casamentos entre pessoas do mesmo sexo hoje:
mutualidade, monogamia e pacto de amor.
Eu apoio papéis iguais para mulheres e homens, mas essa não é uma
conversa separada da inclusão LGBTI+?
•

Não totalmente. Como veremos, as normas patriarcais de gênero
eram uma parte central do raciocínio por trás das determinações
bíblicas contra o comportamento sexual entre pessoas do
mesmo sexo. Consequentemente, o movimento positivo do Novo
Testamento sobre os papéis das mulheres mina a importância das
normas patriarcais de gênero para a avaliação da Igreja sobre as
relações entre pessoas do mesmo sexo hoje.

Existe algum apoio explícito para a aplicação da hermenêutica do
movimento redentivo às minorias sexuais e de gênero?
•

Sim. No Antigo Testamento, aqueles que eram sexualmente
diferentes - como eunucos e mulheres estéreis - eram na verdade
proibidos de entrar na assembleia do Senhor (ver Deuteronômio
23:1). Isso aconteceu porque Deus estendeu suas bênçãos à Israel
principalmente por meio da procriação biológica sob a antiga
aliança. Consequentemente, o celibato e a infertilidade foram
fortemente estigmatizados.

•

Mas a vida, morte e ressurreição de Cristo derrubou esse padrão.
Agora, qualquer pessoa pode se tornar parte da família de Deus
simplesmente por meio da fé pessoal. Em vez de nascer no povo de
Deus por meio da procriação, agora somos chamados a nascer de
novo por meio da fé em Cristo (João 3:3).

•

Essa mudança teve consequências importantes. Agora eunucos e
mulheres estéreis são totalmente aceitos na comunidade de crentes.
Como Isaías profetizou: “Cante, ó estéril, você que nunca teve um
filho; irrompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em
trabalho de parto; porque mais são os filhos da mulher abandonada
do que os daquela que tem marido”, diz o Senhor.” (Isaías 54:1).
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A TRAJETÓRIA DAS ESCRITURAS
•

Na verdade, um dos primeiros gentios convertidos ao cristianismo
foi um eunuco etíope (ver Atos 8:26-39), cumprindo estas palavras
de Isaías:

"

Isaías 56:4-5

“Aos eunucos que guardarem os meus
sábados, que escolherem o que me agrada e se
apegarem à minha aliança, a eles darei, dentro
de meu templo e dos seus muros, um memorial
e um nome melhor do que filhos e filhas.”

•

"

Dentro do próprio texto das Escrituras, vemos uma maior inclusão
de gênero e minorias sexuais.

Então, quer dizer que as Escrituras apoiam explicitamente as pessoas
LGBTI+ ou diz que não há problema em ser lésbica, gay, bi ou
transgênero?
•

Não. Não há pessoas identificadas como LGBTI+ nas Escrituras. Dada
a vasta distância cultural entre o entendimento do comportamento
sexual entre pessoas do mesmo sexo naquela época e agora, é
errado tentar "descobrir" afirmações explícitas de casais do mesmo
sexo ou pessoas LGBTI+ na Bíblia. (Por exemplo, alguns apontam
para Davi e Jônatas, Rute e Noemi, ou o centurião romano e seu
escravo, mas nenhum desses exemplos corresponde exatamente ao
que estamos discutindo hoje).

•

Mesmo que os eunucos não correspondam perfeitamente às
categorias de identidade modernas como "gay" ou "trans", a
trajetória do Novo Testamento em direção a uma maior inclusão
de eunucos oferece um precedente importante para a inclusão de
gênero e outras identidades sexuais hoje.

PRINCÍPIO CHAVE
Compartilhe a sua história e a razão
da inclusão LGBTI+ ser importante pra
você.
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SODOMA E
GOMORRA

Sodoma e Gomorra abordam
o estupro coletivo.

SODOMA E GOMORRA

MENSAGEM NÃO AFIRMATIVA
Deus destruiu Sodoma e Gomorra, pelo menos parcialmente, devido
ao fato de que os homens da cidade desejavam se relacionar com
pessoas do mesmo sexo.

MENSAGEM AFIRMATIVA
Sodoma e Gomorra abordam o estupro coletivo.
Em Gênesis 19, Deus enviou dois anjos disfarçados de homens a
Sodoma, e os homens de Sodoma ameaçaram estuprá-los. Deus então
destruiu a cidade com fogo e enxofre.
•
•

Deus já havia tomado a decisão de destruir Sodoma antes desse
incidente com os anjos.
As ações agressivas dos homens foram precedidas por
demonstrações extravagantes de hospitalidade com Abraão e Sara
(Gênesis 18) e Ló (Gênesis 19). Esses relatos anteriores colocam em
foco o tratamento violento e vergonhoso dos homens de Sodoma
para com desconhecidos.

"

Ezequiel 16:49
Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma: ela
e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura
de comida e viviam despreocupadas; não
ajudavam os pobres e os necessitados.

•

"

Estupro entre pessoas do mesmo sexo se tornou uma tática comum
de agressão e humilhação no mundo antigo. O estupro coletivo
é totalmente diferente de uma relação de amor baseada em
consentimento, reciprocidade e compromisso.
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SODOMA E GOMORRA
Uma história paralela em Juízes 19 mostra que as ações dos homens
de Sodoma não estavam ligadas à orientação sexual.
•

Em Juízes 19, um Levita e sua concubina estavam descansando
de sua viagem na cidade de Gibeá (da tribo de
Benjamin). Um estrangeiro que morava em Gibeá
ofereceu-lhes hospitalidade, porém “alguns homens
maus da cidade cercaram a casa” e disseram, “Traga
para fora o homem que entrou em sua casa para que
tenhamos relações com ele!” (Juízes 19:22)..

•

O dono da casa então respondeu, “Não sejam tão
perversos, meus amigos. Já que esse homem é meu hóspede,
não cometam essa loucura. Vejam, aqui está minha filha virgem
e a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês, e vocês
poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem. Mas, nada façam
com esse homem, não cometam tal loucura!" (Juízes 19:23-24).

•

Horrivelmente, os homens estupraram a concubina até a morte.
A ameaça deles era o estupro e possivelmente matar – nenhuma
espécie de encontro romântico.
Ezequiel 16:50, 2 Pedro 2:7 e Judas 7 não mencionam
comportamentos sexuais entre pessoas do mesmo sexo como uma
razão para a destruição de Sodoma?
•

Há mais de 20 referências a Sodoma e Gomorra nas Escrituras após
Gênesis 19. Apenas duas delas mencionam pecados sexuais.

•

Ezequiel 16:50 diz o seguinte: "Foram arrogantes e fizeram
abominações diante de mim. Ao ver isso, eu as removi daquele
lugar,” A palavra “abominação” (toevah) aparece 117 vezes no Antigo
Testamento - 111 dessas vezes não têm nenhuma ligação com o
comportamento sexual entre pessoas do mesmo sexo.

PRINCÍPIO CHAVE
Encoraje as pessoas a terem
relacionamentos significativos com
cristãos LGBTI+.
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SODOMA E GOMORRA
•

2 Pedro 2:7 diz que Ló se “afligia com o comportamento libertino
dos que não tinham princípios morais.” Essa frase não é uma
referência direta às atitudes relacionadas às relações entre pessoas
do mesmo sexo.

•

Judas 7 diz que Sodoma e Gomorra se entregaram à "imoralidade
e à perversão sexual.” Algumas traduções colocam isso como um
“desejo antinatural'', porém literalmente tem o significado de “carne
diferente” (sarkos heteras). Essa frase provavelmente se refere à
tentativa de estuprar os anjos, considerando que Judas 6 se refere
ao Nefilim que aparece em Gênesis 6 (“Os anjos não mantiveram
suas posições de autoridade mas ao invés disso, tinham abandonado
sua moradia apropriada”).
Entre as mais de 20 referências a Sodoma e Gomorra incluídas no
restante das Escrituras, não há uma única menção a comportamento
sexual entre pessoas do mesmo sexo, nem ao menos sugerindo
que esse comportamento foi responsável por parte do motivo da
destruição de Sodoma.

•

EXPERIÊNCIA PESSOAL
“Vários de meus amigos em Nova Iorque
frequentam uma igreja não afirmativa
que recentemente fez um sermão
contra relacionamentos entre pessoas do mesmo
sexo. Cientes de que eu sou um cristão gay, várias
pessoas dessa igreja me procuraram para ouvir um
ponto de vista alternativo sobre esse tópico. Através
dessas boas conversas, meus amigos se encontram
agora mais preparados para articularem seu apoio
a relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo,
mesmo permanecendo na mesma comunidade com
seus amigos não afirmativos. É ótima a sensação de
presenciar essa mudança ocorrendo diante de meus
próprios olhos.”
		
— Joey, cidade de Nova Iorque
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SODOMA E GOMORRA
Mas não é verdade que os cristãos sempre entenderam que o pecado
de Sodoma foi o comportamento sexual entre pessoas do mesmo
sexo?
•

Não. Não foi essa a interpretação original da história de Sodoma,
que só passa a ocorrer no século XIV a.C.
• Isaías 1 equipara o pecado de Sodoma à opressão de grupos
marginalizados, assassinatos e roubos. Jeremias 23:14 o associa ao
adultério, idolatria e abuso de poder. Amós 4:1-11 e Sofonias 2:8-11
comparam à opressão aos pobres, assim como a um comportamento
arrogante e zombador.
• Outras escrituras judaicas dizem que Deus tinha aversão à
população de Sodoma "por causa de sua arrogância" (Sirácida 16:8)
e os puniu "por terem recebido estranhos com tamanha hostilidade"
(Sabedoria 19:15).
Quando foi que cristãos começaram a interpretar que a história era
sobre comportamento sexual entre pessoas do mesmo sexo?
•

Nenhuma literatura judaica até os escritos de Fílon
durante o século I ligou especificamente o pecado de
Sodoma aos comportamentos sexuais entre pessoas
do mesmo sexo. Mesmo naquela época a leitura do
comportamento sexual entre pessoas do mesmo sexo
não se tornou a interpretação dominante entre os
cristãos até a época de Agostinho no início do século V.

•

O termo “sodomia” não tinha sido cunhado até o século
XI, e até então era usado geralmente para se referir a todos os atos
sexuais não procriativos e não especificamente a relações entre
pessoas do mesmo sexo.

•

Cristãos mais antigos entenderam a história de Sodoma como uma
parábola sobre uma atitude inóspita, arrogante e violenta, não uma
história sobre comportamentos sexuais entre pessoas do mesmo
sexo.

A BÍBLIA JAMAIS ENSINOU
QUE AS RELAÇÕES ENTRE
P E SS O A S D O M E S M O S E XO
ERAM PARTE DO PECADO
DE SODOMA.
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LEVÍTICO 18:22
E 20:13
O Levítico aborda os papéis
de gênero de acordo com a
cultura.

LEVÍTICO 18:22 E 20:13

MENSAGEM AFIRMATIVA
O Levítico proíbe as relações entre homens, tratando-as como uma
abominação – e como parte da lei moral, não da lei cerimonial.

MENSAGEM AFIRMATIVA
O Levítico aborda os papéis de gênero de acordo
com a cultura.
Levítico 18:22 proíbe as relações sexuais entre dois homens, enquanto
Levítico 20:13 estipula a pena de morte para os transgressores. No
entanto, os cristãos jamais viveram sob as leis do Antigo
Testamento.
•

O Antigo Testamento contém 613 mandamentos para
serem seguidos pelo povo de Deus. O Levítico inclui
regras sobre oferendas, alimentos puros e impuros,
doenças, secreções corporais, tabus sexuais e a
conduta sacerdotal.

•

Porém o Novo Testamento ensina que a morte de Cristo e
sua ressurreição cumpriram a lei, e por isso muitas regras e
regulamentos do Antigo Testamento nunca se aplicaram aos
cristãos. Romanos 10:4 diz, “Porque o fim da Lei é Cristo.”
Colossenses 2:13-14 diz que Deus "nos perdoou todas as
transgressões, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em
ordenanças, e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na
cruz.”

"

Hebreus 8:13
Chamando nova esta aliança, ele tornou
antiquada a primeira; e o que se tornou
antiquado e envelhecido está a ponto de
desaparecer.
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"

LEVÍTICO 18:22 E 20:13
Proibições de coisas como o uso de tecidos misturados faziam parte
da lei cerimonial; porém a proibição de relações sexuais entre homens
não era parte da lei moral?
•

•

•

Alguns discutem que as leis relacionadas às condutas sexuais são
levadas para o Novo Testamento. Porém Levítico também proíbe
atividades sexuais durante o período menstrual das mulheres
(Levítico 18:19), prática essa que a maioria dos cristãos não
considera uma prática pecaminosa (Levítico 18:19).
Outros sugerem que o termo “abominação” indica que
o comportamento sexual entre pessoas do mesmo
sexo é particularmente grave, apesar de aceitarmos
amplamente outras práticas que já foram designadas
como abominações: cobrar juros sobre empréstimos
(Ezequiel 18:13), queimar incenso (Isaías 1:13) e ingerir
carne de porco, coelho e moluscos (Deuteronômio
14:3-21).
Inclusive a pena de morte aplicada a algumas práticas que
atualmente aceitamos: trabalhar no Sábado (Êxodo 35:2) e cobrar
juros sobre empréstimos (Ezequiel 18:13). O Antigo Testamento não
faz distinção entre leis "cerimoniais" e "morais”.

O Levítico não proíbe o comportamento sexual entre pessoas do
mesmo sexo por um motivo que não mudou - o design complementar
de Deus para o homem e a mulher?
•

Como o estudioso hebreu Saul Olyan e o estudioso rabínico
Daniel Boyarin discutiram, Levítico 18:22 e 20:13 especificamente
proíbem o sexo anal entre homens - porém não todos os atos
sexuais entre pessoas do mesmo sexo. O ato anal era visto como
excepcionalmente degradante para os homens já que os colocavam
numa posição socialmente inferior, num papel feminino.

•

Em um comentário durante o século I, Filo se insurge contra a
pederastia, avisando que machos poderiam sofrer “da aflição de
serem tratados como mulheres.” O parceiro ativo também era
considerado "um guia e professor do pior dos males, a falta de
virilidade e… a feminização.”
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O NOVO TESTAMENTO NOS
CONDUZ À SUPERAÇÃO
DAS PREOCUPAÇÕES
C U LT U R A I S R E F E R E N T E S
AOS PAPÉIS DE GÊNERO
NUMA SOCIEDADE
PATRIARCAL, NAS QUAIS
E S TÃ O F U N D A M E N T A D A S A S
PROIBIÇÕES DE RELAÇÕES
SEXUAIS ENTRE HOMENS NO
LEVÍTICO.

LEVÍTICO 18:22 Y 20:13
•

O Talmude, uma coletânea de comentários rabínicos dos primeiros
séculos a.C., faz uma distinção entre coito anal e outros atos sexuais
entre homens. Apenas o primeiro é proibido no Levítico, disseram os
escritores do Talmude. Tratam outros atos entre pessoas do mesmo
sexo de maneira separada como questões mais fracas da luxúria.

•

Relações entre parceiros do mesmo sexo eram proibidas porque
subvertiam as normas do gênero patriarcal de domínio masculino
em uma sociedade que desvalorizava as mulheres.

O Levítico não distingue entre parceiros ativos e passivos. Por
que?
•

Levítico 24:22 diz que os Israelitas “terão a mesma lei para o
estrangeiro e para o natural da terra.” Os estudiosos do Antigo
Testamento Richard Eliot Friedman e Shawna Dolansky argumentam
que as proibições de relações entre parceiros do mesmo sexo
existem porque “por uma percepção transcultural, tal relação
certamente iria desonrar o parceiro passivo e violar seu status de
igual sob a lei de Deus.” Consequentemente, ambos os parceiros
seriam culpados.

•

Levítico tampouco trata de relações sexuais entre mulheres, o que
prejudica a interpretação de que as relações sexuais entre homens
eram proibidas porque violavam a complementaridade de gênero.

Isso significa que a Bíblia é um texto misógino?
•

Embora as normas patriarcais certamente deem forma ao texto do
Antigo Testamento, o patriarcado não era exclusivo do antigo Israel.
Mesmo assim, apesar da lei do Antigo Testamento não tratar homens
e mulheres do mesmo modo, existem elementos contraculturais
dentro do Antigo Testamento, incluindo a presença
de líderes mulheres.

•

No Novo Testamento, mulheres como Lídia, Febe,
Evódia, e Síntique mantiveram posições de liderança.
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LEVÍTICO 18:22 E 20:13

"

Gálatas 3:28

"

Não há judeu nem grego, escravo nem livre,
homem nem mulher; pois todos são um em
Cristo Jesus.

•

Em Mateus 19:8, Jesus diz “Moisés permitiu que vocês se
divorciassem de suas mulheres; mas não foi assim desde o princípio.”

•

De acordo com John Piper, "há leis no Antigo Testamento que não
expressam a vontade de Deus para sempre, mas como melhor
administrar o pecado de um determinado povo num tempo
específico.” É a mesma maneira como os cristãos veem a escravidão
e a poligamia - e deve ser assim ao interpretarmos também o
patriarcado.

•

O testemunho do Novo Testamento afasta os cristãos do patriarcado
e os direciona para a igualdade de gênero (veja Gálatas 3:28);
portanto, a lógica das proibições do Levítico não se estendem aos
cristãos.

PRINCÍPIO CHAVE
Identifique pontos e valores comuns.
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TEMA ESPECIAL:
C R I S TÃ O S
TRANSGÊNEROS
As pessoas trans são nossas irmãs e irmãos em Cristo.
Considerando que o Novo Testamento apresenta uma maior
inclusão de gênero e de minorias sexuais, faz muito sentido que
cristãos transgêneros sejam totalmente aceitos na igreja.
•

Porém alguns cristãos argumentam que ser transgênero é
inconsistente com Gênesis 1:27:
“Deus então criou o homem à sua própria imagem, à imagem
de Deus o criou; homem e mulher os criou.”

•

É verdade que Deus criou “homem e mulher''. Mas Deus também
criou noite e dia (Gênesis 1:3) — e isso não significa que Ele não
criou também a aurora e o crepúsculo. O fato é que a aurora e o
crepúsculo são consideradas as horas mais lindas do dia.

•

A criação de Deus está repleta de diversidade, tem limites tênues
e toda a beleza que isso carrega. A identidade e as expressões de
gênero não são exceções.

"

Nicole García, conferencista luterana trans

"

A presença de pessoas trans é a evidência da
criação contínua de Deus.
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THE GIFT
R OOMFA C
NE
OLSI B1 :A2C6Y
-27
Romanos se refere à luxúria
incontrolável.

ROMANOS 1:26-27

MENSAGEM NÃO AFIRMATIVA
Paulo condena as relações entre pessoas do mesmo sexo como algo
vergonhoso e não natural em Romanos 1. Portanto, a Igreja precisa
rejeitar todas as relações entre pessoas do mesmo sexo.

AFFIRMING MESSAGE
MENSAGEM
AFIRMATIVA
Celibacy issea refere
gift, not
a mandate.
Romanos
à luxúria
incontrolável.
Romanos 1:26-27 diz:
"Por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas.
Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por
outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens
também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se
inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer
atos indecentes, homens com homens, e receberam em si
mesmos o castigo merecido pela perversão."
Em Romanos 1:26-27, Paulo condena o comportamento sexual lascivo
entre homens e provavelmente entre mulheres também.
•

Em Romanos 1 a 3, Paulo argumenta que todas as pessoas - judeus
e gentios - necessitam de salvação. No capítulo 2, ele fala aos seus
compatriotas judeus, dizendo que a violação de apenas uma parte
da lei os torna necessitados da reconciliação com Deus.

•

No capítulo 1, Paulo diz que os gentios também
precisam de salvação, porque mesmo não tendo uma
lei escrita que possa ser transgredida, violaram o que
sabem ser verdade através da criação de Deus. Em
vez de adorar a Deus, adoravam a ídolos, e como
resultado, Deus os entregou a suas próprias paixões.

•

Deus também “os entregou aos desejos pecaminosos de seus
corações” e se tornaram “inflamados de paixão” e cometiam atos
sexuais com pessoas do mesmo sexo.
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ROMANOS 1:26-27
No mundo antigo, não estava em discussão que todas as pessoas
podiam se satisfazer através do sexo heterossexual apesar de algumas
pessoas irem além, movidas por uma luxúria insaciável - levando-as a
se engajarem em relações com pessoas do mesmo sexo.
•

Dio Crisóstomo escreveu que homens que participam em relações
com pessoas do mesmo sexo são como:
“Homens viciados em beber vinho e que após um
período de muito consumo de vinho sem mistura,
perdem o paladar para este e criam uma sede
artificial estimulada pela transpiração, alimentos
muito salgados e condimentos.”

•

Em seu comentário sobre Romanos 1:26-27, João Crisóstomo
escreveu o seguinte: "Como vocês podem ver, a totalidade do desejo
vem de um excesso que não consegue se conter dentro de seus
devidos limites.”

•

Paulo não está condenando o fato da pessoa ser gay em oposição
a ser heterossexual. Ele está condenando um excesso egoísta em
oposição à moderação — uma preocupação que ele nos mostra
através do uso repetitivo do termo “luxurioso” e por sua descrição
das pessoas “trocando” ou “abandonando” o sexo heterossexual.

•

Relacionamentos com compromisso entre pessoas do mesmo sexo
simplesmente não estão no escopo de Romanos 1.

P A U L O N Ã O E S TÁ
CONDENANDO O
FATO DA PESSOA SER
LGBTI+ VERSUS SER
HETEROSSEXUAL, MAS
APENAS OS EXCESSOS EM
OPOSIÇÃO À MODERAÇÃO.
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ROMANOS 1:26-27
Mesmo que Paulo descreva apenas comportamentos lascivos, não
os relacionamentos com base no amor, ele usa os termos “natural,”
“antinatural” e “desonra” para descrever casais do mesmo sexo. Isso
não sugeriria que todas as relações entre pessoas do mesmo sexo são
pecaminosas independente de quanto amor e compromisso exista
entre os parceiros?

"

1 Coríntios 11:13-15

Julguem vocês mesmos: É apropriado a uma
mulher orar a Deus com a cabeça descoberta?
A própria natureza das coisas [physis] não lhes
ensina que é uma desonra [atimia] para o homem
ter cabelo comprido, e que o cabelo comprido é
uma glória para a mulher? Pois o cabelo comprido
foi lhe dado como manto.

"

•

Paulo usa exatamente as mesmas palavras gregas em 1 Coríntios
11 e em Romanos 1. Porém, hoje em dia, a maior parte dos cristãos
acredita que os termos “natureza” e “desonra” em 1 Coríntios 11
descrevem um costume do Século I e não uma regra universal para
os cristãos de hoje sobre o comprimento do cabelo.

•

De fato, sabemos que cabelos longos para homens nem sempre é
uma desonra porque o voto de nazireu proibia os homens de cortar
os cabelos (Números 6:5). A decisão de Sansão de cortar seu cabelo
foi uma desonra no seu contexto, já que seus cabelos longos eram a
fonte de sua força (Juízes 16:17-19). O que é honra ou desonra varia
ao longo do tempo e em diferentes culturas.

•

Se os termos “natureza” e “desonra” referem-se a uma determinada
cultura em 1 Coríntios 11, devemos nos perguntar se também se
referem a uma determinada cultura em Romanos 1. Realmente, no
mundo antigo, o comportamento sexual entre dois homens era
visto como desonra e antinatural já que reduzia o status do homem
passivo ao nível cultural mais baixo de uma mulher. Porém, para os
cristãos que acreditam que homens e mulheres devem ter o mesmo
valor em Cristo, essa lógica não se aplica.
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PAULO DISSE QUE NÃO
É NATURAL E QUE É
UMA DESONRA QUE
OS HOMENS TENHAM
CABELOS LONGOS EM 1
CORÍNTIOS 11. PORÉM A
M A I O R I A D O S C R I S TÃ O S
O INTERPRETA COMO
FAZENDO REFERÊNCIA
A N O R M A S C U LT U R A I S ,
NÃO A UM PROJETO
DIVINO.

ROMANOS 1:26-27
Qual o “castigo merecido pela sua perversão" que Paulo descreve em
Romanos 1:27?
•

Os idólatras não deram a Deus a honra merecida. Portanto, Deus
permitiu que cometessem atos de desonra contra si próprios como
consequência por seus erros idólatras. Seus atos vergonhosos foram
o castigo.

•

A passividade masculina, a dominância feminina e a falta de
autocontrole tornaram o comportamento sexual entre pessoas do
mesmo sexo emblemático do excesso e da desonra. Estes fatores
também tornaram os relacionamentos entre pessoas do mesmo
sexo uma ilustração oportuna do que acontece quando falhamos em
honrar a Deus: nós mesmos somos entregues à desonra.

•

Mas os problemas que Paulo enfoca em Romanos 1 não caracterizam
as uniões entre as pessoas do mesmo sexo que são estabelecidas
hoje baseadas no amor, no compromisso e na entrega.

Os cristãos devem concordar com Paulo que o comportamento
sexual motivado pela luxúria, para a própria satisfação, é errado, mas
o relacionamento entre duas pessoas do mesmo sexo baseado no
compromisso de longo prazo e amor tem que ser visto de maneira
diferente.

MOMENTO DE REFLEXÃO
Pense em casais do mesmo sexo que
você conhece.
Que palavras você usaria para descrever seu
relacionamento?
Que tipo de comportamento você acha que Paulo
tem em mente em Romanos 1?
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P E R G U N TA S
FREQUENTES
S O B R E C R I S TÃ O S
BISSEXUAIS
Pessoas bissexuais compõem uma parte importante da comunidade
cristã LGBTI+. Porém, muitas pessoas na igreja têm um conceito
errôneo do que significa ser bissexual. Abaixo estão algumas das
perguntas que as pessoas fazem frequentemente:
Como podemos apoiar as pessoas bissexuais quando estamos
defendendo relacionamentos monogâmicos?
•

Ser bissexual não significa que a pessoa deseja ter múltiplos
parceiros. Significa apenas que a pessoa se sente atraída por
pessoas de mais de um único sexo. Pessoas bissexuais são
igualmente capazes de manter relacionamentos monogâmicos como
qualquer outra pessoa. Muitos cristãos bissexuais se encontram
casados e felizes com um único parceiro.

O que posso fazer para ser mais inclusivo com as pessoas bissexuais?
•

Não suponha que todas as pessoas sejam homo ou
heterossexuais e também não suponha que pessoas bissexuais
estejam apenas atravessando uma “fase”.

•

Crie um ambiente adequado em sua comunidade de fé para que
pessoas bissexuais possam sair do armário e compartilhar suas
histórias.

"

Eliel Cruz, conferencista cristão bissexual
Vivemos em um mundo onde é mais fácil ver as
coisas em branco e preto, uma coisa ou outra, o
binário. A verdade, porém, é que não foi assim
que Deus nos criou. A criação de Deus não é
nem um pouco próxima ao binarismo.

"
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1 CORÍNTIOS 6:9 E 1
TIMÓTEO 1:10
1 Coríntios e 1 Timóteo falam de
exploração.

1 CORÍNTIOS 6:9 E 1 TIMÓTEO 1:10

MENSAGEM NÃO AFIRMATIVA
Esses textos dizem que os "homossexuais" não herdarão o reino de
Deus. Consequentemente, a igreja não poderá apoiar relacionamentos
entre pessoas do mesmo sexo sem abandonar o evangelho.

AFFIRMING MESSAGE
MENSAGEM
AFIRMATIVA
is ea 1gift,
not a falam
mandate.
1Celibacy
Coríntios
Timóteo
de exploração.
Em 1 Coríntios 6:9, Paulo adverte que aqueles que
persistem no pecado não herdarão o reino de Deus.
Em sua lista de transgressores, ele inclui duas palavras
gregas que estão relacionadas de certa maneira a
algumas formas de comportamento entre pessoas do
mesmo sexo.
1 Coríntios 6:9-11 (RC69):
"Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não
erreis: nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros,
nem os efeminados (malakoi), nem os sodomitas (arsenokoitai),
nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os
maldizentes, nem os roubadores herdarão o Reino de Deus.
E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis
sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do
Senhor Jesus, e pelo Espírito do nosso Deus."
•

1 Timóteo 1:10 também usa o termo arsenokoitai numa lista
semelhante de vícios. Como muitas traduções mais modernas da
Bíblia traduzem malakoi e arsenokoitai como “homossexuais” ou
“homens que fazem sexo com homens”, vale a pena analisar de perto
estas duas palavras gregas.
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1 CORÍNTIOS 6:9 E 1 TIMÓTEO 1:10
O termo malakoi significa literalmente "suave'', sendo vastamente
usado para descrever uma falta de autocontrole, fraqueza, covardia e
preguiça.
•

Dado que essas características negativas foram desafortunadamente
(e injustamente) atribuídas às mulheres no mundo antigo, o termo
foi logo traduzido como “afeminado”.

•

Apesar do termo não ser usado na maioria das vezes relacionado
a um comportamento sexual na literatura antiga, homens que
assumiam um papel passivo em relações entre pessoas do mesmo
sexo, às vezes eram chamados de malakoi, o que leva muitos cristãos
não afirmativos a dizerem que isso representa uma condenação de
relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo.

•

Mas mesmo em contextos sexuais, malakos era mais frequentemente
usado para descrever homens que eram vistos sem autocontrole em
seu amor pelas mulheres.

•

Foi apenas no último século que vários tradutores da Bíblia ligaram
a palavra especificamente a relacionamentos entre pessoas do
mesmo sexo. Traduções mais comuns em inglês nos séculos
passados incluíam termos tais como “fracotes”, “irresponsáveis” e
“debochados”.

Mesmo que malakoi não se refira necessariamente ao comportamento
sexual entre pessoas do mesmo sexo, o fato de Paulo colocá-lo ao
lado do termo arsenokoitai não torna esse significado mais provável?
• O termo arsenokoites (forma singular) é derivado de duas palavras
gregas: arsen, significando “masculino,” e koites, que quer dizer
“leito.” Essas palavras aparecem juntas na tradução grega de Levítico
20:13, o que leva algumas pessoas a especular que Paulo criou o
termo arsenokoites para condenar relações entre pessoas do mesmo
sexo.

PRINCÍPIO CHAVE
Reconheça o melhor nos outros e
estenda a graça que você gostaria de
receber.
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1 CORÍNTIOS 6:9 E 1 TIMÓTEO 1:10
•

Porém, como foi escrito pelo estudioso do Novo Testamento, Dale
Martin, “A única maneira confiável para definir uma palavra é pela
análise de seu uso no maior número possível de contextos.”

•

Após Paulo aparentemente ter criado este termo, a maioria dos usos
subsequentes na literatura antiga aparece apenas em listas de vícios.
Conforme demonstrado por Martin, aqueles contextos indicam que
a palavra provavelmente se referia ao abuso sexual ou econômico.
Portanto, mesmo que o termo envolva um comportamento sexual
entre pessoas do mesmo sexo, é uma forma de abuso, não de
relacionamentos amorosos.

Não é possível que Paulo tenha usado malakoi e arsenokoitai juntos
para condenar tanto os parceiros ativos como os passivos em relações
sexuais entre homens?
•

Existiam muitos pares de palavras de uso comum na literatura antiga
para descrever parceiros ativos e passivos em relações masculinas
entre o mesmo sexo — palavras como erastes e eromenos, por
exemplo. No entanto, malakoi e arsenokoitai não foram usados em
par por outros autores da antiguidade.

•

Além disso, mesmo que Paulo tenha tido a intenção de condenar
ambos os parceiros em relações masculinas entre pessoas do
mesmo sexo, é essencial recordar a grande diferença entre o
comportamento sexual de pessoas do mesmo sexo como era
praticado em sociedades antigas — baseado em status, poder e
luxúria — e uniões baseadas no compromisso tais quais praticadas
hoje em dia.

•

Algumas traduções bíblicas entendem malakoi e arsenokoitai como
"homossexuais'', apesar do termo não existir até 1869, em alemão, e
1892, em inglês. Não apenas isso, o conceito que o termo descreve
tampouco existia no mundo antigo.

Para sermos fiéis às Escrituras, devemos reconhecer a
distinção entre o comportamento sexual entre pessoas
do mesmo sexo condenado pela Bíblia e os desejos dos
cristãos LGBTI+ baseados no amor, companheirismo e
família de hoje em dia.
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TEMA DE
D E S TA Q U E :
PESSOAS
LGBTI+ NEGRAS
Um terço das pessoas LGBTI+ nos Estados Unidos são negras. Essas
identidades que se interseccionam têm um grande impacto na vida de
pessoas LGBTI+ negras. Abaixo estão duas perspectivas fornecidas
por cristãos LGBTI+ negros.

"

Nunca ficou tão palpável para mim a interseccionalidade da minha
identidade como mulher negra e queer do que quando fui à igreja
após a decisão da Suprema Corte sobre o casamento igualitário.
Enquanto eu estava comemorando essa decisão, estava também
aflita e triste pelo recente massacre racista numa igreja de negros
em Charleston havia apenas uma semana. Frequentemente, as
pessoas são forçadas a escolher entre partes de sua identidade.
Porém, como uma pessoa queer negra, que passou sua infância na
Igreja Metodista Episcopal Africana, eu quero ser amada por uma
comunidade que me enxergue e afirme toda minha identidade,
reconhecendo tudo que forma a totalidade de quem eu sou.

"

"

— Shae Washington, Washington, D.C.

Faço parte da primeira geração de sino-americanos que cresceu
em São Francisco numa grande igreja cristã evangélica asiáticaamericana. Quando decidi me aceitar como LGBTI+, tive medo de
contar para minha família e à comunidade da igreja. Culturalmente,
eu fui criada para ficar de boca fechada, seguir com minha vida
sem problemas ou falar abertamente — um padrão aprendido e
assimilado. Quando eu me reconheci, fui envergonhada e silenciada
porque colocaria em risco a reputação de meus pais na comunidade
chinesa e afastaria seus amigos. A identidade e aceitação de
pessoas LGBTI+ ainda são vistas como algo construído pelo
ocidente e uma ameaça às normas culturais.

"

Oneida Chi, San Francisco, Califórnia
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O CASAMENTO

O casamento é uma aliança.

O CASAMENTO

MENSAGEM NÃO AFIRMATIVA
Relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo não cumprem
o sentido básico de um casamento de acordo com as Escrituras.
Portanto, não devem ser abençoados pela igreja.

AFFIRMING MESSAGE
MENSAGEM
AFIRMATIVA
Celibacy
is a gift,
notaliança.
a mandate.
O
casamento
é uma
Muitos cristãos veem Efésios 5:21-33 como um texto bíblico
fundamental sobre o casamento. Aqui está uma parte do texto:

"Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Mulheres,
sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o
marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça
da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim
como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres
estejam em tudo sujeitas a seus maridos.
Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou
a igreja e entregou-se por ela para santificá-la... 'Por essa
razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os
dois se tornarão uma só carne.' Este é um mistério profundo;
refiro-me, porém, a Cristo e à igreja.”
•

De acordo com Efésios, o casamento reflete
fundamentalmente um compromisso - manter a
aliança com nosso parceiro como um símbolo da
aliança de Deus para conosco através de Jesus. Casais
de pessoas do mesmo sexo são tão capazes disso
quanto casais heterossexuais.
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O CASAMENTO
Mas a Bíblia só fala do casamento em termos heterossexuais. Isso não
exclui relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo, mesmo não
levando em consideração os textos negativos sobre os mesmos?
•

Casamentos entre pessoas do mesmo sexo nem estavam no
radar em sociedades antigas. Não há nenhum exemplo de dois
homens ou duas mulheres do mesmo status social entrando num
relacionamento monogâmico, por toda vida, cuja intenção era
formar uma família e um lar — muito menos fazendo isso com o
apoio da comunidade.

•

As Escrituras só discutem casamentos em um contexto
heterossexual não porque estes casamentos fossem rejeitados
como estando fora da vontade de Deus, mas porque casamentos
entre pessoas do mesmo sexo não eram uma opção nas sociedades
antigas.

•

A existência de cristãos LGBTI+ significa que a igreja tem que
modificar um de seus dois ensinos: ou considera o celibato como
vocação em vez de mandatório ou muda o escopo do casamento.
A questão aqui é se os princípios fundamentais da Bíblia sobre o
casamento podem se estender às uniões entre pessoas do mesmo
sexo.

Apenas um homem e uma mulher conseguem procriar biologicamente.
A incapacidade de procriação de casais do mesmo sexo não significa
que seus relacionamentos não podem atender à base bíblica para o
casamento?
•

Procriação era uma das grandes preocupações no
Antigo Testamento já que Deus estava construindo
seu reino primariamente por meio da procriação
biológica. Porém a vida, morte e ressurreição de Jesus
alterou radicalmente o peso da procriação entre o
povo de Deus. Agora Deus edifica seu reino através
de demonstrações pessoais de fé, não através da
procriação biológica.

•

Além disso, nem no Antigo Testamento a Bíblia se refere a
casamentos incapazes de procriação como sendo inválidos por
esse motivo (Veja o casamento de Abraão e Sara em Gênesis 18 e o
casamento de Elcana e Ana em 1 Samuel 1).
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•

Em Mateus 19:1-12, Jesus pode ter feito uma exceção à proibição de
divórcio em caso de adultério, porém não fez nenhuma exceção em
caso de infertilidade. Isto indica que um compromisso de aliança é
mais essencial ao casamento do que a capacidade de procriar.

•

Desde Cânticos de Salomão até os ensinamentos de Paulo sobre
sexo em 1 Coríntios 7, a Bíblia jamais ensina que o sexo deve estar
aberto à possibilidade de procriação para ser considerado moral.

A BÍBLIA JAMAIS ENSINA
Q U E O S E XO D E V E E ST A R
ABERTO À POSSIBILIDADE
DE PROCRIAÇÃO PARA SER
CONSIDERADO MORAL.
Efésios 5 diz que o marido é o “cabeça” de sua mulher, indicando que
os relacionamentos matrimoniais devem ser hierárquicos. Isso não
significa que um casamento deve ser entre um homem e uma mulher?
•

A Bíblia de fato reflete certas normas patriarcais em suas discussões
sobre casamento. Porém, a melhor maneira para abordar essa
questão seria fazer do mesmo jeito como os cristãos tratam
passagens bíblicas sobre a escravidão. Perguntamos em qual direção
a Escritura se move em relação a sua cultura original.

•

Tanto na escravidão quanto no papel da mulher na sociedade, as
Escrituras apontam numa direção mais igualitária. Paulo pede a
Onésimo para que olhe a Filemom - um homem que foi escravizado
mas que havia fugido - não como um escravo, mas como um irmão,
e ele diz aos casais que ambos, maridos e esposas, entreguem
autoridade sobre seus corpos uns aos outros (1 Coríntios 7).

67

O CASAMENTO
•

Em Gálatas 3:28, podemos ver um tipo de mapa do reino de Deus:
“Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher;
pois todos são um em Cristo Jesus.” No Sermão da Montanha, Jesus
instrui seus seguidores a orarem para que o reino de Deus venha à
terra assim como no céu.

•

A Bíblia aponta para um reino onde as principais divisões da
humanidade — judeus/gregos, escravizados/livres e masculino/
feminino — são anuladas em Cristo. Da mesma maneira que cristãos
adotaram o abolicionismo, deveríamos também adotar a igualdade
de gênero ao invés de aceitar os papéis hierárquicos como
essenciais ao casamento.

Deus projetou o corpo masculino e feminino para se unirem como
“uma só carne”. A anatomia humana não demonstra que dois homens
ou duas mulheres não foram projetados para uma união de “uma só
carne”?
•

Conforme aprendemos no capítulo quatro, a frase "uma só carne"
na Escritura se refere à formação de um novo vínculo de afinidade,
não o “encaixe anatômico” do corpo masculino e feminino. Quando
Efésios nos diz "os dois se tornarão uma só carne" (Gênesis 2:24),
refere-se na verdade à união entre Cristo e a Igreja, que está baseada
na aliança de amor de Deus com a humanidade – não ao desenho
anatômico.

"

Efésios 5:31-32

Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se
unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só
carne. Este é um mistério profundo; refiro-me,
porém, a Cristo e à igreja.

"

A essência do casamento de acordo com a Bíblia é uma aliança
de amor — não a procriação, a hierarquia de gênero ou a
complementaridade anatômica. Casais do mesmo sexo vivenciam este
ideal para o casamento todos os dias.
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VEJA ESTES EXCELENTES
RECURSOS PARA
APROFUNDAR O ESTUDO
DESTE TEMA.

Bible, Gender, Sexuality
Escrito por James Brownson
(Apenas em inglês)

God and the Gay Christian
Escrito por Matthew Vines
(Apenas em inglês)

Bíblia e homossexualidade:
Verdade e mitos
Escrito por
Alexandre Feitosa
O que a Bíblia realmente diz
sobre a homossexualidade
Escrito por Daniel A.
Helminak

Vocação para a Igualdade
Escrito por Odja Barros e
Paulo Nascimento

DISPONÍVEL ONLINE.

QUEM SOMOS
The Reformation Project é uma organização alicerçada na
Bíblia, com base cristã, cuja missão é promover a inclusão
de pessoas LGBTI+ através da reforma dos ensinamentos da
Igreja sobre orientação sexual e identidade de gênero.

O QUE FAZEMOS
Organizamos conferências nacionais nos Estados Unidos,
cursos para desenvolvimento de lideranças e oferecemos
treinamentos e recursos para o empoderamento de cristãos LGBTI+ e seus aliados. Se você deseja se tornar um
apoiador em sua igreja, adoraríamos trabalhar com você.

COMO SE CONECTAR
Para aprender mais a respeito sobre The Reformation Project, visite www.reformationproject.org. Siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter para saber as últimas novidades
sobre o avanço da inclusão LGBTI+ na igreja.
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