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A

lgumas pessoas sugerem perversamente que o Deus e Pai de Nosso Senhor
Jesus Cristo é “culpado” pela homossexualidade. “Culpado” requer
transgressão da lei, e, portanto, culpa, mas o Todo-Poderoso não pode pecar ou
mesmo ser tentado ao pecado. Todos os caminhos de Jeová são “justos e retos”,
pois “Deus é a verdade, e não há nele injustiça” (Deuteronômio 32:4). Assim, a
Escritura, com retórica e indignação, pergunta “Ó homem, quem és tu, que a Deus
replicas?” (Romanos 9:20).
Deus criou o homem santo e reto, e fez todas as coisas “muito boas” no
início (Gênesis 1:31), incluindo a criação da nobre instituição do casamento entre
um homem e uma mulher para a vida (Gênesis 2:24; Mateus 19:4-6; Hebreus 13:4).
No entanto, como disse Salomão, “Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram
muitas astúcias” (Eclesiastes 7:29), incluindo pornografia, fornicação, adultério,
estupro, bestialidade, pedofilia, sodomia e lesbianismo.
Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo, fala acerca das “paixões infames” do
lesbianismo (“até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à
natureza”) e da sodomia (“semelhantemente, também os homens, deixando o uso
natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros,
homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a
recompensa que convinha ao seu erro”) (Romanos 1:26-27). O Catecismo Maior de
Westminster do Presbiterianismo cita versículos como prova de que “a sodomia e
todas as paixões infames” estão entre aqueles “pecados proibidos no sétimo
mandamento” (P & R 139).
Tão longe está Deus de ser “culpado” pela homossexualidade que Ele culpa
aqueles acusados pelas suas “paixões infames” e torpeza (Romanos 1:26-27) e os
pune. No entanto, não apenas os homossexuais receberão “o julgamento de Deus”;
idólatras, inventores de males, caluniadores, soberbos, murmuradores, detratores,
desobedientes aos pais e às mães, presunçosos, enganosos, avarentos, invejosos,
cheios de malignidade etc., também estão debaixo “da ira de Deus” (Romanos
1:18-32).
Felizmente as Escrituras nos revelam a justiça perfeita de outro, o Filho de
Deus encarnado, que é imputada à nossa conta mediante a fé. O evangelho de
Cristo “é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê”, incluindo o
homossexual arrependido (Romanos 1:16-17).
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