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Comentário lição 03

A sociedade atual enxerga a sexualidade de forma controversa. Os valores bíblicos que
in�uenciavam as sociedades ocidentais há alguns anos foram substituídos por pensamentos
humanistas com a �nalidade de atender aos anseios libertinos de alguns setores que encaravam
as ideias conservadoras e as boas práticas familiares como retrógradas. Com a justi�cativa de
que era necessário haver uma quebra de “tabu” na sociedade, muitas práticas, antes vistas
como imorais, foram sutilmente aceitas como normais. O resultado foi a inversão de valores e
a deterioração da família, a base da sociedade .1

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

A REVOLUÇÃO SEXUAL

A modernização recente tem in�uenciado no pensamento social em todos os aspectos. Hoje,
o ensino recebido por nossos pais, que foi a fonte de instrução por décadas, passou a ser
chamado e identi�cado como ultrapassado, de modo que em tudo, principalmente nos
aspectos familiares, encontramos uma distorção do que é certo para um sistema de dúvidas
enganosas.

Recentemente em um diálogo com um amigo da igreja Batista, fui abençoado com uma
informação muito relevante que me fez re�etir. Ele me disse que “o Diabo não precisa te
convencer a fazer o errado. Ele só precisa desconstruir uma imagem para parecer que está
certa, e assim te fará errar”. Por isso que encontramos nos tempos presentes uma nova, e
errônea, interpretação para o amor, a sexualidade e os relacionamentos.
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Essa revolução de pensamento surgiu com a falácia de “quebrar paradigmas ultrapassados
trazidos pelo pensamento judaico-cristão”. Eles apresentam uma nova forma de pensar, a �m
de tornar aceito aquilo que é abominável, imoral e, até mesmo, ilegal. Isso impacta
diretamente no dia a dia da igreja, pois sorrateiramente o mundo avança em uma direção de
aceitação plena de coisas imundas, o que fatidicamente tornará a igreja como alvo de grande
perseguição ideológica.

A vida humana e a sexualidade tornaram-se as questões morais divisoras de águas de nossa
época. Todos os dias, o ciclo de 24 horas de notícias relata o avanço de uma revolução moral
secular em áreas como sexualidade, aborto, suicídio assistido, homossexualidade e
transgenerismo. A nova ortodoxia secular está sendo imposta por intermédio de quase todas as
grandes instituições sociais: academia, mídia, escolas públicas, Hollywood, corporações
privadas e a lei .2

Infelizmente a falácia da “quebra de tabu” vem dominando o pensamento da população,
fazendo com que as pessoas passem a entender como normal a homossexualidade, o aborto, a
fornicação, o divórcio, o adultério, o feminismo, a relação sexual sem compromisso, a
descriminação das drogas e a�ns. Precisamos estar atento no tempo presente, a �m de
preservar as nossas gerações futuras desse abismo moral apresentado no presente século.

Destaque

A explosão sexual, portanto, que presenciamos hoje é fruto de uma ideologia cultural que há
anos vem sendo construída no Ocidente. Ao mesmo tempo em que se �rma como um novo
paradigma para a sexualidade humana, esse modelo cultural desconstrói os valores morais
cristãos. Seus efeitos não são vistos apenas na cultura secular, que já se rendeu por completo a
seus apelos, mas também tem causado grande impacto e in�uenciado de forma drástica a
igreja evangélica .3

AS PRINCIPAIS DISTORÇÕES DA SEXUALIDADE SADIA
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Entendemos que o mundo avança para um abismo moral, onde todos procuram uma saída
aceitável para a vida de imoralidade que segue. Assim, muitas distorções são encontradas no
presente século, que acabam contribuindo para a degradação da humanidade. Dentre elas o
autor da lição destacou três: Fornicação, Adultério e Homossexualidade.

As encenações midiáticas como novelas, �lmes, séries e peças teatrais, apresentaram, e
apresentam, uma realidade bem distante dos padrões morais bíblicos para a nossa vida. Uma
delas é a normalização e aceitação do pecado da fornicação. Fornicar é cometer a prática não
aceita e reprovável do sexo antes do casamento por pessoas solteiras, ou seja, sem nenhum
vínculo matrimonial. Estes entendem que não precisam “o�cializar” o seu relacionamento se
já estão certos que existe uma “química amorosa” entre eles.

A fornicação é a satisfação sexual imediata realizada por um casal sem compromisso civil e
religioso. Sob a égide do “ver se somos compatíveis” ou do “vamos morar juntos. Se der certo
casamos. Se não der certo cada um para o seu lado”, a humanidade avança sorrateiramente
para aceitar o que é imoral. Contudo, a Palavra de Deus condena veementemente o pecado da
fornicação (1 Co 6.18), associando-a como um pecado contra o seu próprio corpo.

Outra distorção crescente em nossos tempos, inclusive dentro da igreja do Senhor, é a prática
do Adultério. Não há dúvida de que in�delidade conjugal tem sido fomentada tanto na TV
como nas mídias sociais. A prática do sexo livre e os ditos relacionamentos abertos são
defendidos e encorajados. Em outras palavras, a in�delidade e a traição são vistas como coisas
normais. Há um mito de que o parceiro perfeito é o outro e não o próprio cônjuge; a�nal, a
grama mais verde é a do vizinho. Convém destacar que todos os casais enfrentam problemas,
desa�os e desilusões. Isso não poderia ser diferente, já que se trata de interações humanas que
acontecem no mesmo espaço e debaixo do mesmo teto. A tentação e o engano estão em achar
que o outro, que está de fora, não passa por nada disso. A in�delidade, a traição e o adultério
se tornam algo apetitoso. Um equívoco que deve ser evitados a qualquer custo. Seja �el ao
cônjuge que Deus lhe deu .3
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Também, o homossexualismo crescente vem desa�ando a moralidade e a normalidade
biológica dos seres humanos. Essa inversão natural das características biológicas do ser
humano vem apresentando, de maneira assustadora, uma aceitação aberta dos nossos jovens,
adultos e até idosos, que a�rmam ter se “redescoberto” no �nal da vida. A ideologia de gênero
também foi um fator determinante nessa crescente do homossexualismo no presente século,
pois a a�rmação de que ninguém nasce com o sexo biológico natural, mas sim o seu gênero é
determinado por uma construção social, auxiliou o pensamento homossexual nos últimos
tempos.

Como cristãos não podemos concordar, muito menos tornar aceitável, a prática homossexual
no tempo presente. Porém, não podemos ser ignorantes a ponto de desprezar o homossexual
por causa de sua homossexualidade. Antes de ser homossexual ele é um pecador que precisa de
arrependimento e conversão. Uma coisa é desprezar sua prática, o que é totalmente
abominável aos olhos de Deus e de Sua Palavra. Outra coisa é desprezar a pessoa, causando
uma grande barreira emocional que a impedirá, seguindo um conceito pré-concebido de
receptividade, de receber a pregação do evangelho e aceitar ao Cristo que transformará a sua
vida.

[…] é verdade que muitas pessoas na igreja não estão preparadas para ministrar o evangelho
aos homossexuais. Isso pode ter diferentes causas, inclusive a homofobia. Qualquer que seja a
causa, porém, tal negligência dos cristãos quanto à sua responsabilidade evangelizadora exige
arrependimento. O exercício da penitência também é devido no caso dos julgamentos
infundados […] O surgimento de vários ministérios especializados na evangelização de
homossexuais no evangelicalismo brasileiro traz em si a promessa de um cuidado maior da
igreja nessas questões .4
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A igreja não pode ser ignorante a ponto de desprezar uma alma por causa de seu pecado,
como também não pode desprezar o verdadeiro ensino bíblico que abomina a prática da
inversão natural do sexo biológico. Somos um local que recebe os doentes para o tratamento,
e não um grupo radical que despreza as pessoas por suas práticas. Precisamos aprender a
receber o homossexual, e ensiná-lo, diante da Palavra de Deus e das orações constantes, que ele
precisa receber uma transformação de vida debaixo do sangue de Jesus.

Destaque

Diante de tais mudanças, a igreja não pode estar à margem de discutir esses assuntos que,
apesar do elevado nível de complexidade, não estão distantes das famílias cristãs que prezam
pela preservação de bons costumes pautados na Palavra de Deus. Dentre as principais
distorções da sexualidade pregadas nos dias atuais está a prática da fornicação. De acordo com
o Dicionário Vine, a palavra “fornicação” vem do grego “porneia”, que tem o mesmo sentido
de prostituição. Para a sociedade atual secularizada, a conduta daqueles que praticam a
fornicação não deve ser encarada como problemática, mas como um processo natural
decorrente das “relações abertas”. Para estes, o compromisso e as promessas feitas na aliança
matrimonial não fazem sentido algum. Em contrapartida, para os cristãos que consideram a
Bíblia como regra de fé e prática, essa conduta é considerada pecaminosa e malé�ca para a vida
cristã .1

O PADRÃO BÍBLICO PARA UMA SEXUALIDADE SADIA

Finalizando esse breve subsídio, precisamos estar conscientes de que esses temas devem ser
tratados em nossos templos, principalmente com os nossos jovens e os seus pais. Precisamos
que os nossos pastores se empenhem em ensinar aos casados a viverem corretamente, amando
uns aos outros, suportando uns aos outros, e ensinando aos seus �lhos com todo amor e
dedicação na Palavra de Deus.
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As ovelhas precisam ser instruídas sobre o que é sexualidade. Os jovens precisam entender o
perigo dessas distorções morais e sociais que se apresentam como “um olhar mais crítico sobre
o que é amor”. E precisamos, também, e com urgência, aprender a receber os homossexuais e
os evangelizar para Cristo.

Essa é uma questão que tem desa�ado a igreja na sua forma de lidar com a homossexualidade,
tanto no seu aspecto interno como externo. […] nesse aspecto a igreja precisa ser
primeiramente penitente, isto é, arrepender-se por qualquer atitude ou sentimento de
desprezo com a pessoa do homossexual. O homossexual não é menos humano do que os
outros. Ele é a imagem de Deus como são todas as demais criaturas humanas. Isso deve ser
sublinhado porque muitas vezes a igreja tem sido acusada de homofobia ou atitude
preconceituosa contra os homossexuais quando demonstra aversão ou medo. Essas atitudes
em relação ao homossexual fazem com que muitas vezes eles deixem de procurar refrigério na
igreja para irem buscar em outros lugares .3

A igreja precisa atentar para a qualidade das relações familiares. O tempo juntos, o
compartilhar da refeição, o diálogo entre casais sobre o relacionamento familiar, a relação
entre pais e �lhos, o culto doméstico, dentre outras práticas bíblicas, são fundamentais para
proteger a família das sutilezas da imoralidade sexual que tem destruído muitas famílias .1

Destaque

Deus estabeleceu nas Escrituras Sagradas um padrão de comportamento que deve nortear os
cristãos para uma conduta que seja agradável a Ele. O cuidado com o corpo e o
relacionamento de respeito e amor ao próximo constituem o padrão bíblico para uma
sexualidade sadia (1 Co 6.18-20; Hb 13.4) .1
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A igreja não pode se mundanizar e perder o seu testemunho diante da sociedade, pois de outra
forma jamais conseguirá alcançar aqueles que precisam de ajuda espiritual. Uma igreja
mundana, que deixou de ser sal, não conseguirá alcançar aqueles que dela precisam, e isso
inclui os homossexuais. Enfatizando que as Escrituras a�rmam que serão excluídos do Reino
de Deus os “adúlteros”, “maldizentes”, “injustos”, e não apenas os “sodomitas” (1 Co 6.9,10)
[…] “não é honesto e nem cristão condenar nos outros aquilo que a igreja recusa tratar
internamente” (Jo 8.1-11) .3

Esperando Jesus voltar hoje!

Pb. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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