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Homossexualidade  
 

Rev. Ronald Hanko 
 

 
Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto1 

Não é difícil crer que tem havido por muitos anos uma campanha 
organizada no governo e na mídia para promover um “entendimento” da 
homossexualidade. Dessa forma, a homossexualidade tem se tornado mais e 
mais aceita como algo “normal” em nossa sociedade. Mesmo a igreja tem, de 
modo geral, se rendido nessa questão.  

Que a homossexualidade é aceita na sociedade e na igreja, contudo, não 
significa que ela é aceitável a Deus. A Bíblia fala claramente sobre a 
homossexualidade. E visto que a Bíblia é a Palavra de Deus, toda discussão 
deve começar e terminar com o que a Bíblia diz. Você sabe o que a Bíblia diz?  

A Bíblia diz claramente que a homossexualidade é pecado. Alguns 
podem não concordar com o que a Bíblia diz, mas não pode haver dúvida que 
isso é o que ela ensina. O livro de Romanos, capítulo 1, versículos 26-32,2 por 
exemplo, chama a homossexualidade de uma afeição “infame” e fala dela 
como algo que é “contrário à natureza” – algo que Deus julgará.  

Todos os argumentos de que a homossexualidade é genética, de forma 
que uma pessoa não pode fazer nada sobre isso, não mudam o que Deus diz 
em Sua Palavra. Nem podem os cristãos que crêem na Bíblia ficar em silêncio 
sobre o que a Palavra de Deus diz, mesmo que a questão toda seja altamente 
carregada de emoção e política.  

Porque a homossexualidade é pecado, a mesma coloca homens e 
mulheres debaixo da ira de Deus e em perigo dos Seus julgamentos. O mesmo 
capítulo e versículos de Romanos já mencionados nos dizem que o 
julgamento de Deus contra a homossexualidade e outros pecados é esse: 
aqueles que cometem tais pecados são dignos de morte.  

Condenar a homossexualidade como pecado, contudo, não é excluir os 
homossexuais praticantes e aqueles que lutam com desejos homossexuais de 
qualquer esperança de salvação. A homossexualidade não é o pecado 
imperdoável. O sacrifício e morte de Jesus Cristo são a ajuda e esperança de 
todos os pecadores que se arrependem. 

No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9-11,3 a Bíblia diz o 
seguinte de alguns membros da igreja: “Tais fostes alguns de vós”. Mas diz 
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também: “mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes 
justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus”. 

Estamos mais interessados, portanto, que aqueles que estão envolvidos 
nesses pecados sejam chamados ao arrependimento e confissão de pecado 
diante de Deus. Possam aqueles que estão envolvidos em tais pecados, 
dizerem pela graça de Deus: “Tais fomos alguns de nós, mas fomos lavados e 
santificados”. 

 
 

 
Fonte: http://www.cprf.co.uk/ 

 

                                                                                                                                          
2 Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames; porque até as mulheres mudaram o modo natural 
de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza; 27 semelhantemente, os homens também, 
deixando o contacto natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo 
torpeza, homens com homens, e recebendo, em si mesmos, a merecida punição do seu erro. 28 E, por 
haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental 
reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, 29 cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade; 
possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade; sendo difamadores, 30 caluniadores, 
aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, 31 
insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. 32 Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, 
de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam 
os que assim procedem. 
3 Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis: nem impuros, nem 
idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, 10 nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, 
nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. 11 Tais fostes alguns de vós; mas vós vos 
lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito 
do nosso Deus. 
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