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Declarações introdutórias:

1. Sexo é algo lindo.

É poderoso. É agradável. É um dom de Deus.

2. Sexo também pode ser feio. 

Pode ser torcido, pervertido, distorcido e feio. Pode fazer uma pessoa se sentir 
vazia ao ponto de perguntar a si mesmo, "É isso? Isso é tudo o que existe?"

3. Sexo é subestimado. 

a. Pelas principais religiões

“Não são apenas as pessoas não-religiosas que tendem a ter um entendimento errôneo 
em relação ao sexo. Quando pensamos em religiões convencionais que desvalorizam o 
sexo, a primeira que vem à mente talvez seja a religião Islâmica. O Islã é uma influência 
crescente no mundo de hoje e ensina claramente que o valor de uma mulher é 
exatamente metade do valor de um homem. Como você pode valorizar o sexo quando 
você desvaloriza um dos gêneros sexuais complementares dessa relação? Isso destrói o 
valor do sexo. Uma grande parte do sexo é a apreciação e reconhecimento do valor da 
outra pessoa envolvida no relacionamento. Se você desvalorizar a mulher, 
transformando-a em um mero objeto para o prazer físico do homem, então você já está 
demonstrando que você não entende o valor e o significado do sexo.” - Dave Graef 

b. Pelo Cristianismo (às vezes) 

“Como a igreja desvalorizou o sexo? A igreja frequentemente 
desvalorizou o sexo tratando-o como algo sujo. Esta é uma declaração 
excessivamente generalizada, mas tem semelhança com a realidade. 
Segundo a Bíblia, o sexo e também a atração sexual são algo lindo, mas 
muitos cristãos se envergonham disso.” - Dave Graef 

Considere as palavras de Salomão em Cântico dos Cânticos 1: 2-6. Compare a 
forma como o homem responde no capítulo 4, versículos 4 a 7. 

c. Especialmente por secularistas! 
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Secularistas, aqueles que não levam em conta a existência de 
Deus, nunca conseguirão entender o valor do sexo. Sem conhecer 
o Doador das dádivas, o presente certamente não será apreciado. 
No mundo secular, o sexo se tornou livre para todos. Isso é 
completamente egoísta, distorcido e abusivo. O resultado é uma 
diminuição de estima por um dos grandes presentes de Deus para a 
raça humana.

Q. Então, qual é a ideia de Deus para o sexo?

De acordo com a Palavra de Deus, o sexo é uma parte vital da construção de um lar 
estável. Veja como isso funciona:

1. Deus criou os gêneros para serem únicos e complementares. 

2. Suas diferenças, por natureza, se atraem. 

3. Conforme a intimidade cresce, eles aprofundam seu comprometimento.  

4. Esse comprometimento faz com que cada parte rejeite outras perspectivas 
que podem aparecer ao longo dessa caminhada. 

5. Então, depois que esse compromisso foi selado com um voto, eles celebram 
esse nível de intimidade através das relações sexuais.

6. O resultado de uma relação sexual saudável não é somente a procriação, 
mas também uma vida em união crescente entre cônjuges.

7. Os resultados de seguir o propósito de Deus serão:

a. Pais comprometidos. 
b. Um lar estável. 
c. Exemplos positivos para seus filhos seguirem.
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A moralidade moderna e a nossa 
resposta



Objetivo deste curso: Ajudar você a apreciar e desfrutar este presente 
de Deus, ou seja, o sexo e a reconhecer qualquer ideia falsa a respeito do sexo que 
acabará por destruir o valor e propósito de Deus para os Seus filhos.

A realidade: 
No passado, nós éramos o padrão da moralidade, mas agora somos desprezados 
pela nossa moralidade.
A nova moralidade:

Isso é baseado no pressuposto moderno de que não há absolutos. No passado, 
quando um adúltero olhava para um cristão ele pensava: "Sinto-me culpado por não 
viver como aquela pessoa moralmente". Agora ele se considerará moralmente superior 
ao cristão, porque ele, pelo menos, não julga os adúlteros. Isso que demonstra que 
existe uma inversão de valores hoje em dia em na sociedade que vivemos. 

A resposta tradicional da igreja:

O mundo:  “Não há absolutos”

A igreja:  “Isso não é lógico! Pois, isso é uma afirmação absoluta!”.

[A Igreja se afasta orgulhosa de ganhar o argumento. Mas, o mundo continua …]

O mundo:  “Bem. Então o único absoluto é que não há absolutos”.

[O mundo se afasta orgulhoso de ganhar o argumento]
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“Ninguém tem o direito de julgar as ações de outras pessoas como certas ou 
erradas.”

1 Pedro 3:9-16

Moralidade e Natureza



Qual deveria ser a nossa resposta:
É hora de engajarmos novamente, mas, dessa vez com a intenção de ganhar pessoas, 
e não argumentos.

Vamos falar sobre sexo em termos de sua moralidade e sua naturalidade. É bom definir 
esses termos para que possamos explicar claramente nossas crenças a quem pede.

I. Moralidade

Por moralidade, me refiro a uma ação que é moralmente correta, seja qual for a norma 
daquilo que estamos falando. Nossos padrões podem diferir dos padrões que existem 
em nossa cultura, mas pelo menos isso nos dá uma orientação para conversar, usando 
os mesmos termos.

Para o cristão, os padrões morais estão baseados nas Escrituras. Aos olhos do mundo 
secular o padrão é imaginário e, por isso, não tem qualquer valor para eles. É por isso 
que um cristão considera que é imoral para um homem ter relações sexuais com uma 
mulher antes do casamento, mas, na era pós-moderna o mundo argumentará o 
contrário. É imoral para nós porque viola um padrão Bíblico. O mundo não têm esse 
mesmo padrão, fazendo com que o sexo não seja uma violação e nem seja imoral. 

Haverá casos de moralidade, no entanto que concordaremos com pessoas de crenças 
opostas a nossa.  Por exemplo, que o estupro seja algo errado. Por quê? Porque o 
estupro realmente viola tanto o padrão dessa pessoa quanto o nosso. O nosso porquê 
não cumpre o propósito Bíblico do sexo e está causando dano a outra pessoa; o deles 
porquê uma pessoa está violentando outra pessoa para atender seu desejo sexual. 
Portanto, há uma sobreposição de moralidade, mas, não porque eles concordam com a 
mesma base moral que nós acreditamos.

II. Naturalidade

Ao usar a palavra “natural”, eu estou me referindo a maneira como o corpo humano foi 
projetado. Podemos discordar com os secularistas quanto à origem desse “projeto”, 
mas, o projeto é visível para todos, no entanto. Para nós, os corpos masculino e 
feminino se completam sexualmente porque isso faz parte da criação divina de Deus 
para o casamento. O sexo é uma expressão de intimidade. Para o secularista, 
entretanto, o processo evolutivo vem eliminando ao longo de milhões de anos 
quaisquer traços que não promovam a saúde e a sobrevivência da espécie. E, contudo, 
tanto um relacionamento de dois homens quanto duas mulheres se torna um 
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relacionamento sexualmente incapaz de fazer a sua parte na preservação da espécie. 
Por isso, não é natural neste sentido da palavra.

III. As 4 categorias de comportamento sexual

Vamos criar um diagrama que inclua todas as quatro categorias criadas por essas duas 
ideias.

A. Sexo Moral e Natural

B. Sexo Imoral, mas, Natural

Lembre-se, sexo natural é o sexo de acordo com seu projeto natural. Ou seja, 
funciona biologicamente e promove uma propagação saudável da espécie. 
Também é natural no sentido de que é atraente por natureza. O prazer nos incita 
a isso. Então, nesta categoria, estamos falando do sexo que é natural.

Agora, já determinamos que o sexo natural pode ser moralmente bom. Pode ser 
uma expressão altruísta de intimidade. Mas, como sabemos quando nossas 
naturezas nos orientaram erroneamente? ...no sentido moral? Sabemos que 

Natural Não natural

Moral

A
Sexo Moral e Natural 

D
Sexo Moral, mas, não natural

Imoral

B
Sexo Imoral, mas, Natural

C
Sexo Imoral e não natural
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Sexo conjugal: O sexo como expressão física da intimidade relacional, que é 
confirmado através do vínculo exclusivo de um voto matrimonial.



nossas naturezas nos orientaram mal quando o sexo se torna egoísta. Ou seja, 
sexo torna-se meramente um modo de receber prazer físico em vez da nossa 
expressão de intimidade relacional. O sexo se torna vazio de seu verdadeiro 
valor. É precisamente esse tipo de atividade sexual que encontramos na 
categoria B. Existem dois tipos:

1. Fornicação - (Mt 15:18-19, Col 3:5-7, Ef 5:5) 

Definição: Sexo fora do casamento.

Alguns podem argumentar que ainda há intimidade quando duas pessoas 
solteiras fazem sexo. Embora isso possa ser verdade, só é verdade até certo 
ponto. Perceba que o sexo é a expressão final da intimidade física. Não há 
como ir além disso, pelo menos não na categoria B. Mas uma relação 
romântica não comprometida não demonstra o nível supremo de intimidade 
relacional. Quando duas pessoas não comprometidas têm relações sexuais, 
há uma desconexão entre a expressão (intimidade sexual) e o significado 
real da expressão (intimidade relacional.) Com isso, a própria expressão 
acaba perdendo seu significado real. O sexo torna-se uma expressão 
desonesta de intimidade pois não exalta o nível correto de comprometimento 
entre ambas pessoas envolvidas.

2. Adultério - (Ex. 20:14, Prov. 5:3-6, 6:25-26, 2 Ped  2:12-14)
 
Definição: Sexo com o cônjuge de outra pessoa, ou sexo com alguém que 
não seja seu cônjuge.

A Bíblia ensina que o adultério é natural, mas imoral. O adultério é natural no 
sentido de que a atração sexual de uma pessoa não cessa simplesmente 
porque houve uma declaração de exclusividade. A mesma atração física que 
me atraiu para minha esposa também poderia me afastar dela. Isso é 
natural, mas, é imoral. Por quê? Porque, mais uma vez, é egoísta e  
desonesto.

C. Sexo Imoral e não natural

Ao dizer que certa atividade sexual é antinatural, estou simplesmente dizendo que 
ela vai contra o projeto natural da vida. Isto é aparente, tanto para quem acredita 
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em Deus e na criação do homem quanto para quem acredita na evolução da raça 
humana. Existe um padrão cientificamente observável e natural para o sexo, e 
qualquer outro comportamento sexual está fora disso.

Sexo é fisicamente projetado para o prazer e para a procriação das espécies.  
Até mesmo um ateu ou um secularista precisam admitir que o sexo tem a função 
de, pelo menos, promover o prazer ao ser humano e multiplicar as espécies.  

Sexo na categoria A (sexo conjugal) é natural. E ele pode levar à multiplicação da 
raça humana. Ou seja, é dessa forma que os bebes são feitos! O sexo da 
categoria (fornicação e adultério) são também naturais. E eles também podem 
gerar crianças. Mas, a categoria C é diferente. Há um tipo de atividade sexual que 
vai contra a natureza humana e contra a procriação da espécie. 

Entre eles estão:

1. Homossexualidade:

Definição: Sexo com alguém do mesmo gênero. (Levítico 
18:22-30)

Mesmo um secularista deve admitir que o sexo não natural, como 
a homossexualidade, nunca pode levar ou ajudar na propagação da espécie 
humana. E como cristãos sabemos que também não leva ao cumprimento da 
Grande Comissão de Gênesis 1:26-28, pare "ser frutífero, multiplicar e encher a 
terra". Em ambos os casos, qualquer atração sexual que categoricamente não 
pode levar à procriação é antinatural. E assim imoral.

Outros exemplos incluiriam: 
 
2. Pedofilia:

  Definição: Sexo entre adultos e crianças.

3. Bestialidade:

Definição: Sexo com outras espécies (não humanas).

4. Orgias, estupro, etc.
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* Qualquer atividade sexual que vá contra o projeto natural é antinatural e imoral. 
(Isso não significa que elas sejam igualmente imorais.)

D. Moral, mas sexo não natural

Para aquele que crê na Bíblia, esta categoria não existe. Se isso vai contra o projeto 
natural das coisas, vai também contra Deus, pois, Deus é o Criador de todas as coisas.

Para o secularista, o argumento poderia ser feito de que ele ainda é imoral. Se o 
processo evolutivo se destina a melhorar o bem-estar da espécie, então qualquer 
atividade fora do âmbito da natureza poderia ser considerada imoral também.

Conclusão: Uma compreensão mais completa das categorias de atividades sexuais 
descritas acima irá parecer com o seguinte diagrama:

Uma advertência importante:

Q. O sexo inter-racial pode ser considerado não natural? Não.
Q. E pode ser considerado imoral? Não! (As orientações do Antigo Testamento foram 
baseadas na crença, não da linhagem sanguínea.) 

Natural Não natural

Moral A
Sexo Moral e Natural

“Sexo conjugal”

D
Sexo Moral, mas, não natural

“Não Existe”

Imoral B
Sexo Imoral, mas, Natural

“Fornicação”

“Adultério”

C
Sexo Imoral e não natural

“Homossexualidade”
“Pedofilia”

“Bestialidade”
“Etc.”

� Copyright © 2015 Servant Leader International �10



Muitos acreditam que alguma atividade sexual de Categoria C, como a 
homossexualidade, é natural, mesmo que nunca possa levar à procriação da espécie. A 
teoria do "Gene Gay" propaga a idéia de que a homossexualidade é genética, assim 
como os traços das raças. Mas, se isso fosse verdade, então Deus seria injusto por 
condenar a homossexualidade como pecaminosa. Não seria diferente de Deus 
condenar alguma raça por ter determinados traços físicos. Pelo menos, esse é o 
argumento. Existem vários problemas com a teoria do Gene Gay.

Problemas com a teoria do Gene Gay:

1. Orientação sexual não é geneticamente detectável.

2. Orientação sexual pode mudar.

Exemplos:

a. O movimento LUG 

b. A orientação sexual muda com frequência nos presídios 

3. Se a orientação sexual fosse genética, já teria sido extinguido a muito tempo 
atrás.

E quanto a todos os argumentos que 
"provam" que a homossexualidade é 
genética?

Houveram extensos estudos que 
tentaram provar a teoria do gene gay, 
mas, todos eles falharam. Mesmo que 
esses estudiosos aleguem que eles não 
falharam, a verdade é que eles não 
conseguiram sustentar cientificamente 
essa teoria. Mesmo os estudos mais 
conclusivos que advogam a favor dessa teoria, eles concluíram que os hormônios, a 

� Copyright © 2015 Servant Leader International �11

Natureza vs. Nutrir



condição do nascimento e a estrutura do ambiente também desempenham papéis 
influenciadores sobre o desenvolvimento humano e sobre o comportamento sexual. 
(Conforme notícia publicada no The Washington Post: How Our Genes Could Make Us 
Gay Or Straight – Como nossos genes podem fazer-nos gays ou heteros). Mesmo 
assim, eles admitem que estudos semelhantes apresentam "resultados contraditórios". 
Como eles podem tirar conclusões quando os resultados contradizem as suas teses? A 
resposta é que você não pode fazer conclusões e, especialmente, falando 
cientificamente. Como seus estudos podem apoiar a teoria do gene gay e refutá-la ao 
mesmo tempo? A resposta para isso é como definimos nossos termos.

Correspondência Familiar versos Relação Genética

Cada teste que supostamente apoiou a teoria do gene gay propositadamente suscitou 
novas definições para duas palavras: familiares e genéticas. Se você assumir que 
estas duas palavras têm o mesmo significado, é possível conceber uma experiência 
que irá mostrar uma correlação estatística entre os membros da família. Ou seja, se 
você está biologicamente relacionado a um pai homossexual, então você vai ter uma 
maior possibilidade de ser homossexual. Os testes mostraram que isso é verdade. 
Repetitivamente.

Então é verdade, de acordo com estes estudos, que filhos de homossexuais, embora 
nascidos heterossexuais e crescidos como tal, tem mais propensão a se tornarem 
homossexuais. Mas, a questão é: isso ocorre por causa de uma relação genética? Ou 
isso é apenas decorrência do convívio familiar?

Porque essa questão é importante? Porque os mesmos estudos que apoiam a teoria 
do gene gay apoiam também a teoria Bíblica (ainda que indiretamente). Na verdade, 
eles apoiam a teoria Bíblica até mesmo melhor do que apoiam a sua própria teoria. Os 
seguidores da Bíblia acreditam que a orientação sexual tem mais haver com a 
educação do que com a natureza. Claro que conviver com pais gays aumentará a 
probalidade de que a criança se torne gay também! Mas, isso não prova a conexão 
genética! É simplesmente uma resposta ao ambiente familiar. Nada mais que isso. 
Estes estudos não podem provar sua teoria porque eles não descartaram os fatores 
externos (como os exemplos de comportamento).

Mas não há uma maneira de excluir fatores externos?

A resposta para essa pergunta é sim. Os cientistas precisam estudar casos onde a 
relação genética existe, mas, não a influência familiar. Em outras palavras: devem 
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estudar casos de adoção. E alguns cientistas fizeram exatamente isso. Eles estudaram 
casos de pessoas que haviam sido, biologicamente, filhos de pais homosexuals, mas 
que foram adotados por pais heterossexuais e criados em um ambiente sem 
homossexualidade. Você consegue imaginar o que eles descobriram? Eles 
descobriram de maneira muito consistente que não havia correlação genética de 
homossexualidade entre os filhos e os pais. É isso! O filho biológico de uma pessoa 
homossexual tem exatamente a mesma probabilidade de ser heterossexual como 
qualquer outra pessoa heterossexual. Basta que ela seja criada em um lar cujos pais 
sejam heterossexuais. Na verdade, isso demonstra que há 0% de correlação entre a 
questão genética e a orientação sexual...0%!  Isso é o que significa “resultados 
contraditórios”.

Testes ainda mais extensos foram realizados com gêmeos. Mesmo com gêmeos, que 
deveriam ser geneticamente iguais, verificou-se que a influência do ambiente por si só 
pode levar a um gêmeo a ser homossexual e um gêmeo a ser heterossexual. Como 
isso pode ocorrer se os gêmeos são geneticamente idênticos? A resposta, mais uma 
vez, é que a relação genética não existe quando se trata de orientação sexual. É 
simples assim! Por isso, a teoria do "gene gay" deve ser descartada. Então, quando 
você lê provas supostamente "conclusivas" que apóiam a teoria do gene gay e em 
algum lugar dos estudos eles dizem "alguns estudos produziram resultados 
contraditórios", investigue mais. Por que eles produziram resultados contraditórios? 
Porque eles foram testados sem consideração de quaisquer outros fatores, apenas as 
correlações genéticas. Esses mesmos estudos irão refutar a teoria do gene gay cada 
vez mais.
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Se a homossexualidade não é natural, o que a 
causa?

A resposta a essa pergunta é complicada, mas deve ser 
questionada e respondida. Aqui estão cinco fatores que 
contribuíram para este aumento de atração entre 
pessoas do mesmo sexo tal qual vemos em todo o 
mundo hoje. Pode haver mais fatores, mas as 
correlações entre esses fatores e as pessoas que experimentam a atração do mesmo 
sexo é tão forte que seria difícil ignorar a relação causal entre eles.

1. Entendimento errôneo de Masculinidade e Feminilidade

Nossas definições culturais sobre masculinidade e feminilidade estão em constante 
estado de mudança. O que significa ser um homem? Bem, depende para quem você 
está perguntando. Para alguns, isso significa que você investe a maior parte do seu 
tempo livre olhando esportes ou praticando esportes. Homens são durões. E, 
obviamente, eles nunca choram porque seria sinal de fraqueza. Os homens carregam 
fardos pesados e nunca desperdiçam seu tempo falando sobre sentimentos, emoções 
e outras coisas sem sentido prático e objetivo. 

Quando as crianças são submetidas a esse falso padrão de masculinidade, percebe-se 
porque muitos rapazes podem facilmente abandonar a ideia da masculinidade. Os 
modelos masculinos que colocamos de referencia para nossos filhos de fato moldam a 
sua compreensão sobre masculinidade.

Em resposta a isso, alguns tem definido a masculinidade levando-a para o outro 
extremo. Eles pensam que podem considerar a masculinidade de forma similar à 
infância, ou seja, o homem pode continuar vivendo como um garoto por mais alguns 
anos. A ideia é que os homens não precisam amadurecer. Na verdade, eles não 
conseguem! Eles se tornam escravos dos seus caprichos e vaidades e fica difícil 
esperar que eles assumam suas verdadeiras responsabilidades. É esse tipo de 
pensamento que tem levado uma gerações e jovens adultos a justificarem seus vícios 
em videogames e histórias em quadrinhos até os 30 anos ou mais. 
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Considere a série Americana “Comic Book Men.” A narrativa desse seriado demonstra 
uma ideia de masculinidade onde ela é reduzida à imaturidade e à escravidão da auto-
satisfação através de uma imaginação infantil.  Porque isso se tornou popular? É 
popular porque muitos aceitaram isso como norma. Eles rejeitam a noção geral de 
masculinidade, e se afastam o máximo que conseguirem desse realidade.

A definição cultural de feminilidade também está em constante mudança. A primeira lei 
do retrato feminino no mundo do entretenimento é: Para cada Rambo, existe uma 
oposta e similar Lara Croft. O que eu quero dizer com 
isso é que as mulheres são constantemente mais 
valorizadas quando assumem os papéis que, 
tradicionalmente, pertenciam aos homens. É como se 
a feminilidade, ao invés de florescer através daquilo 
que ela tem de beleza em si mesma, tenha sido 
reduzida a uma mera imitação daquilo que a 
masculinidade deveria produzir na vida dos homens.

2. Confusão dos papéis dos pais 

3. A Exposição Prematura

Crianças não são criaturas sexuais. Seus gêneros são compatíveis com a sua 
identidade, mas, quando são expostas a coisas sexuais prematuramente o sexo se 
torna feio. A exposição precoce, até mesmo ao sexo natural, pode desenvolver na 
criança uma aversão ao sexo, incluindo o sexo natural. Duas formas de exposição 
prematuras que devem ser evitadas:

a. Exposição imprópria à vida sexual da mãe e do pai.

Papéis Bíblicos de um Pai Papéis Bíblicos de uma Mãe

Pastor Nutrir o corpo

Provedor Nutrir a alma

Protetor Nutrir o espírito
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Há uma boa e uma má exposição à vida sexual da mãe e do pai. Uma boa exposição 
será (a) geral em vez de específica e (b) em uma idade apropriada.

As crianças devem ter uma exposição geral à atração sexual. 
Eles devem saber que a mãe e o pai se amam. Eu não estou 
falando sobre o "amor" no mesmo sentido que nós amamos 
nosso vizinho, ou amamos nossos inimigos. Claro que eles 
precisam ver isso também, mas eu estou falando sobre o amor 
no sentido natural, sentimental, romântico da palavra. Eles não 
precisam ver os detalhes, mas eles devem ver exibições 
regulares de afeto. Isso é uma coisa saudável! Quando eles 
vêem sua mãe e seu pai segurando as mãos, ou se 
aproximando para assistir a um filme juntos, eles vêem como 
uma relação sexual saudável deve ser. 

As crianças desenvolvem seus conceitos de como é uma vida sexual saudável 
observando a interação entre seus pais. Uma exposição negativa à vida sexual da mãe 
e do pai se dá, obviamente, quando eles reconhecem que não há uma vida apaixonada 

entre eles. Se a vida sexual dos pais é inexistente, 
então sua imagem de sexo conjugal será de uma 
prisão sem amor, sem sexo... será como uma bola 
ferro e uma corrente. Não é de se admirar por que 
tantos adolescentes e jovens adultos e solteiros 
procuram satisfação sexual fora de um ambiente 
sexual saudável e conjugal. 

b. Pornografia / Nudez Grafica

Quando as crianças, ou mesmo os adultos, se permitem "espiar" a intimidade sexual de 
outra pessoa, a idéia inteira da intimidade é destruída.

Intimidade carrega duas conotações: (a) Segredo e (b) Exclusividade. Ser íntimo 
significa, então, que você compartilha apenas com a pessoa de quem você é íntimo 
aquilo que você mantém escondido dos outros. A pornografia destrói isso! E mesmo o 
sexo natural se torna feio quando exposto, de maneira que muitos passaram a se 
interessar pelo sexo não natural.
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4. Estupro e/ou Abuso

Por mais belo que seja o sexo conjugal, o sexo pode se tornar terrivelmente feio 
quando é imposto a alguém. Definição de estupro - atividade sexual não consensual. 
Uma pessoa força o ato físico sobre o outro enquanto o direito dessa pessoa de 
recusar não é considerado. Isso é uma completa perversão do desígnio de Deus.

O sexo conjugal ganha a confiança relacional da outra pessoa. O estupro ignora esse 
processo de forma egoísta e violenta buscando a auto-satisfação física. Essa é 
exatamente a extremidade oposta do espectro da visão cristã do sexo, em que uma 
pessoa procura agradar seu cônjuge sem impor seus desejos egoístas sobre a pessoa. 
Assim a violação se torna um ato que distorce a intenção de Deus em relação ao Seu 
plano para a humanidade. Muitas pessoas - nem todos - que foram estupradas ou 
abusadas sexualmente perderam o interesse pelo sexo oposto. E em alguns casos até 
começaram a sentir desejos sexuais pelo sexo oposto como consequência do abuso.

5. A Lei de Diminuição do Retorno

Há outro fator que muitas vezes desempenha um papel 
no transtorno de identidade de gênero de alguém. Este 
é encontrado diretamente nas Escrituras. 

Romanos 1: 18-32 descreve o caminho para a 
degradação total. Em Romanos 1, vemos uma lei 
chamada de “A Lei de Retornos Decrescentes”, que 
simplesmente afirma que quando uma sensação de 
alegria é adquirida ilegitimamente, o nível de alegria irá 
diminuir com o tempo e com a repetição. Ou seja, o que 
pode ter sido divertido na primeira vez, será um pouco 
menos divertido na próxima vez. Com o tempo, pode até aborrecê-lo. Então o que você 
vai fazer? Você experimentará algo maior ou melhor...ou pelo menos algo diferente.

Para muitos, o prazer sexual é valorizado simplesmente por seu prazer físico e 
temporal. Não é uma expressão de intimidade. É um ato de auto-indulgência. Quando o 
sexo é experimentado pela primeira vez, mesmo que não seja uma expressão de 
intimidade, pode haver um alto nível de prazer. Esse prazer, porém, ao longo do tempo 
e com a repetição diminuirá lentamente. Isso muitas vezes leva a experimentar 
atividades sexuais não naturais. 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Quando uma sensação de 
alegria é adquirida 

ilegitimamente, o nível de 
alegria diminuirá com o 

tempo e com a repetição.



Existem três grupos distintos oferecendo opiniões a respeito de questões sobre 
perversões sexuais.

Grupo #1:   “Você é exatamente quem Deus te fez ser.”

Muitas igrejas, mesmo denominações inteiras, abraçaram inteiramente o estilo de vida 
homossexual. Eles encorajam os membros com atração por pessoas do mesmo sexo a 
explorar e apreciar seus desejos dados por Deus. Eles ignoram ou re-interpretam as 
referências Bíblicas da homossexualidade para não ofenderem os membros da 
congregação. Há pouco tempo foi criada uma tradução da Bíblia que torce ou elimina 
completamente todas as referências à homossexualidade na Bíblia. Essa versão é 
chamada de “Queen James Bible”.

O problema com o Grupo #1:

Eles deixaram o fundamento da Escritura, que 
claramente condena a homossexualidade, e 
construíram suas crenças sobre o fundamento da 
opinião humana do homem.

Veja: Genesis 19:3-11, Levíticos 18:22; 20:13, 
Deuteronômio 23:18, Juízes 19:22-25, Romanos 
1:26-27, 1 Coríntios 6:9-10, e 1 Timóteo 1:8-10.

Grupo #2:  “Apenas não faça isso”

Muitas igrejas tentam integrar aquilo que eles acreditam das Escrituras com o que elas 
acham que sabem porque aceitaram em algumas das mentiras propagadas pela 
comunidade científica. Elas acreditam que a homossexualidade é um pecado porque a 
Bíblia diz que é, no entanto, eles também acreditam que uma pessoa nasce com uma 
orientação sexual geneticamente determinada porque a ciência assim diz...alguns com 
tendências heterossexuais, outros com tendências homossexuais. 
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   O que as igrejas estão dizendo



Enquanto o primeiro Grupo consiste em igrejas que abandonaram completamente o 
fundamento da Palavra de Deus e se apegaram completamente à opinião humana, o 
segundo Grupo mantém algum nível de autoridade Bíblica misturada com muitos fatos 
relacionados ao estudo científico.

Porque eles concordam com as Escrituras e afirmam que as práticas homossexuais 
são pecaminosas, eles dizem ao membro que luta contra a atração do mesmo sexo 
para simplesmente ignorar seus impulsos sexuais e evitar o sexo completamente. 
Dizem: "Apenas não o faça!". Mas, desta maneira, embora o membro possa manter 
sua pureza sexual aderindo aos comandos da Escritura, ele continua aceitando e 
acreditando que ele ainda é um homossexual.

Como estas igrejas estão a meio caminho do fundamento Bíblico, não devemos nos 
surpreender quando descobrimos que algumas de suas aplicações são certas e 
benéficas, enquanto outras não são.

Em que eles estão certos:

1. Eles proíbem comportamento homosexual.

2. Eles fazem distinção entre tendência homossexual e prática homossexual.

3. Eles colocam a obediência acima do desejo.

Em que eles estão errados:

1. Eles assumem que Deus “criou” pessoas gays.

2. Eles ignoram a causa real da homossexualidade.

3. Eles assumem que as pessoas não podem mudar a sua orientação sexual.

4. Eles não oferecem esperança.

5.____________________________________________________________

Grupo #3:   “Deus pode mudar você”

O Grupo #3 mantém a Bíblia como sua fonte final de fé e prática.
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Eles concordarão com o Grupo #2 que: 
(a) homossexualidade é pecado; 
(b) que a atração por pessoas do mesmo sexo não é um 

pecado em si próprio;  
(c) que somos chamados à obediência, independentemente 

de nossos desejos.

I Corintios 6:9-11 afirma:

Vocês não sabem que os perversos não herdarão o Reino de Deus? Não se 
deixem enganar: nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais 
passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem 
caluniadores, nem trapaceiros herdarão o Reino de Deus. Assim foram alguns de 
vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no 
nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. 

A diferença entre o Grupo # 3 e o Grupo #2 é que as igrejas do Camp#3 aceitam de 
todo coração a Palavra de Deus como verdade. Eles não culpam Deus por fazer as 
pessoas gays, mas, reconhecem as causas profundas da homossexualidade. Eles 
entendem que Deus pode mudar a orientação sexual das pessoas ao longo do tempo 
enquanto renovam diariamente sua mente com a verdade da Palavra de Deus (Rom. 
12:1-2). É somente esse grupo que oferece esperança à pessoa que luta com a 
atração pelo mesmo sexo, mas, que também quer conhecer intimamente o Criador.
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Definimos o sexo divino como uma expressão física de intimidade relacional entre um 
homem e uma mulher no contexto do casamento. Vamos dissecar essa definição e ver 
que outros adjetivos poderiam ser usados para descrevê-la.

1. A expressão física

O sexo divino é uma expressão física. Como tal, é ao mesmo tempo sensual e 
agradável. Deus nos deu o sexo como um presente para ser desfrutado entre homen e 
mulher. Ele adora quando desfrutamos de nossas relações sexuais no contexto 
apropriado do casamento. Devemos aprender a desprezar qualquer culpa que venha 
de uma teologia não-Bíblica que transforma o prazer em algo sujo.

2. ...de intimidade relacional

O sexo divino é uma expressão física de intimidade relacional. O tipo de 
relacionamento que estamos falando é uma relação amorosa. A própria essência do 
amor é o altruísmo. Então, o plano de Deus para o correto regojizo do ato sexual é 
altruísta em sua natureza, pois surge de um Deus altruísta em Seu caráter. Uma 
pessoa procurando agradar a outra pessoa. Mesmo em seu casamento, certifique-se 
de que o sexo não se torne, apenas, algo focado em você e aquilo que você quer e 
sente. Fazer isso é um exercício de altruísmo no mais profundo sentido.

O sexo de acordo com a Bíblia expressa o amor, por isso também deve ser paciente. 
Em I Coríntios 13: 4 diz que o amor é paciente. Por isso, não se apresse. Se você 
apressar o relacionamento físico, você estará expressando paixão, não amor. Paixão é 
temporária, mas o amor nunca falha.

O sexo de acordo com a Bíblia também é íntimo. A palavra “íntimo” carrega duas 
conotações: (a) oculta, e (b) exclusiva. O sexo de acordo com a Bíblia será sempre 
monogâmica. Ele será expressado exclusivamente com uma única pessoa com quem 
você jurou compartilhar sua vida. 
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Isso também implica que há uma relação paralela entre a intimidade relacional e a 
expressão sexual dessa intimidade. Se o marido e a mulher ainda buscam um ao outro, 
e eles procuram conhecer um ao outro em formas mais profundas fora do contexto 
sexual, então a expressão sexual tem um significado mais profundo.

3. Entre um homem e uma mulher

O sexo de acordo com a Bíblia é heterosexual. Isso se encaixa com a criação de Deus 
e significa mais do que “não homossexual”. Significa que um homem é livre para ser 
um homem e uma mulher é livre para ser mulher de acordo com a definição de Deus 
para cada um dos gêneros. O sexo de acordo com a Bíblia é uma expressão da 
masculinidade e da feminilidade e não está limitada pelas definições impostas pela 
cultura secular. O melhor sexo é quando um verdadeiro homem (um homem que 
pastoreia a sua família, provê as necessidades de sua família, protege os seus, ama a 
sua mulher) e uma verdadeira mulher (que cuida do seu casamento e dos seus filhos, 
que adiciona a beleza da feminilidade ao relacionamento) estabelecem uma verdadeira 
união que expressa a vontade de Deus.

4. No contexto do casamento

O sexo de acordo com a Bíblia é uma expressão física da intimidade relacional entre 
um homem e uma mulher no contexto do casamento. Sem o compromisso, não há 
intimidade real. O sexo dessa forma se torna exclusivo. É reservado para aqueles que 
fizeram um voto de exclusividade. Ele coloca a outra pessoa como a sua mais alta 
prioridade perante Deus, e com isso, como a mais alta prioridade perante qualquer 
outra pessoa existente nesse mundo. 

O sexo de acordo com a Bíblia, então se torna permanente. Em I Coríntios 13, o autor  
descreve que o amor “suporta todas as coisas”. No verso 8, afirma que o amor “nunca 
falha”. Se você definir o casamento como um estado temporário de um relacionamento, 
você nunca conhecerá o prazer do sexo de acordo com aquilo que Deus 
verdadeiramente pretendeu criar e dar ao seu povo para que fosse desfrutado no 
contexto do casamento. Portanto, o casamento é permanente. Algumas vezes haverão 
conflitos. Haverão tentações para desistirmos desse compromisso. Isso é verdade em 
quase todos os casamentos, mas, se você permanecer fiel ao compromisso você verá 
como Deus pode usar seu/sua parceiro/a para ajuda-lo/a a amadurecer. Essa é a 
intenção de Deus; usar seu cônjuge para faze-lo/a crescer a imagem de Cristo Jesus. E 
a medida que você amadurece sua capacidade de amar também irá amadurecer.
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Conclusão:

O sexo de acordo com a Bíblia é apenas isso...é divino e Bíblico. É um dom de Deus. 
Um presente que Ele tem deixado para a Sua criação. Se quisermos evitar o caminho 
da depravação, que lemos em Romanos 1, devemos glorificar a Deus através do sexo 
dentro do contexto correto na qual essa atividade deve tomar forma e amadurecer. 
Quando isso acontece, devemos agradecer a Deus pela sua criação, e pelo 
aprendizado que acontece durante esses momentos íntimos com nossos cônjuges. O 
seu correto apreço pelo sexo irá fazer com que você se aproxime do criador dessa obra 
divina. 
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