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14/3/2021 

EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: Gênesis 1:26-27  

PALAVRAS CHAVE: Ideologia de gênero. Militância. Evangelho. 

OBJETIVO: Compreender como o crente entende e lida com a Ideologia de gênero 

à luz do Evangelho. 

 

Para entender a passagem 

“Então disse Deus: "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. 

Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a 

terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à 

sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou”. 

(Gn 1:26-27) 

 

INTRODUÇÃO___________________________________________________________________ 

Na lição de hoje, trataremos de mais um tema da atualidade à luz do 

Evangelho: A Ideologia de gênero. Sem dúvida você já ouviu alguma coisa, viu 

alguma notícia sobre essa questão e, a depender do grau de aprofundamento 

sobre essa questão, talvez você não tenha dimensionado o quanto ela está 

relacionada a nossa fé e os princípios e valores de nossa sociedade.  

Fato é que, enquanto uma grande parcela de cristãos se omitem quanto a 

esta pauta, uma forte, concentrada e organizada militância tem atuado 

ferozmente, avançando pouco a pouco na implementação de seus ideais, com 

apoio de pequenos grupos influentes da sociedade. Para se ter uma ideia, em anos 

anteriores, tentou-se impor nos currículos escolares (Plano Nacional de Educação 

de 2014, do MEC), um verdadeiro plano de desconstrução social e familiar, e, após 

denúncia de alguns poucos juristas e parlamentares cristãos, a tentativa de 

implementação migrou para as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação. 

Em decorrência disso, nos munícipios que não aceitaram esta barbárie, foi 

ingressado junto ao Supremo Tribunal Federal ao menos dez ADPF’s (Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental), em que se pleiteia a declaração de 

inconstitucionalidade de leis municiais que, em linhas gerais, vedam as discussões 

da, nada científica, teoria de gênero. 

TEMA: O EVANGELHO PARA A VIDA REAL 

LIÇÃO: O QUE É IDEOLOGIA DE GÊNERO? 
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Diante da oportunidade de trazer a reflexão temas da atualidade, 

convidamo-los para juntos entendermos melhor este assunto, sobretudo, avaliá-lo 

segundo às Escrituras, para que possamos nos posicionar, seja em palavras ou 

ações, em acordo com o padrão criacional e de modo sábio que glorifique a Deus.  

 

I. AFINAL, O QUE É A IDEOLOGIA DE GÊNERO? _____________________________________ 

Em linhas gerais, nada mais é do que a negação das diferenças fisiológicas 

naturais presentes na raça humana, de modo a se admitir que a sexualidade é uma 

construção social, onde a pessoa tem a liberdade de escolher o que deseja ser. 

Desse modo, o cerne da teoria é que o homem e a mulher não se diferem pelo 

sexo, mas pelo gênero, e este não possui base biológica, sendo apenas uma 

construção socialmente imposta ao ser humano, através da família, da educação 

e da sociedade. 

Por tais razões, seus defensores concluem que toda a base social tradicional 

não passa de uma mentira propagada pelo conservadorismo religioso, por 

exemplo. Com base nisso, a ideia, então, é que se discuta “os vários papéis de 

gênero com as crianças, por estarem ainda em período de formação, a fim de 

libertá-las de obrigações morais que ditam como ela deve se comportar”, e isso, à 

nível Brasil, seria realizado pelas escolas mediante: educação sexual, combate às 

discriminações e promoção da diversidade de gênero e orientações sexuais. 

Segundo os militantes da causa, a razão para o fomento de tais políticas nas escolas 

reduziria a desigualdade de mulheres, a discriminação e violência contra LGBT’s. 

Uma das maiores teóricas desta linha de pensamento é a filósofa Judith Butler, 

que em seu famoso livro “Problemas de gênero: Feminismo e subversão da 

identidade”, defende: “o gênero é uma construção cultural; por isso não é nem 

resultado causal do sexo, nem tão aparentemente fixo como o sexo”. Portanto, 

“homem” e “mulher” seriam apenas papéis sociais flexíveis, que cada um 

representaria como e quando quisesse, independentemente do que a biologia 

determine como genética masculinas e femininas. 

Negando o que se percebe na realidade cotidiana, segundo a ideologia de 

gênero, as pessoas não nascem homens ou mulheres, mas são elas próprias 

condicionadas a identificarem-se como homens, como mulheres, ou como um ou 

mais dos diversos gêneros que podem ser criados pelo indivíduo ou pela sociedade. 

À título de curiosidade, a multimilionária FACEBOOK, incentivadora de tais 

bandeiras, tomou a frente da causa disponibilizando 52 possíveis opções de 

identidade sexual em sua plataforma. Dentre as mais bizarras, destacamos: “dois 

espíritos” (se sente homem e mulher ao mesmo tempo); “agênero” (tem identidade 

neutra, não têm um gênero); “trans homossexual” (nasceu de um gênero, mudou 

gênero, mas tem atração conforme o gênero natural); “crossdresser” (se veste com 
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roupas associadas ao gênero diferente do seu, diferente do “Drag”, que é apenas 

“expressão artística”).     

Com base nesses preceitos que se argumenta a autorização e financiamento 

público da mudança de sexo, inclusive de menores, além da transexualidade nas 

modalidades esportivas, a criação de filhos com neutralidade de gênero, entre 

outros. Nesta perspectiva, se considera normal passar de um gênero a outro e, o ser 

humano, deveria ser educado para ser capaz de fazê-lo com facilidade, como 

uma libertação da prisão em que o antiquado conceito de sexo o havia colocado.  

  

II. QUAL O ENSINO DAS ESCRITURAS QUANTO A ISSO? ______________________________ 

Afinal, como os cristãos devem enxergar e se posicionar diante deste 

assunto? Sem dúvida, em uma visão de mundo cujo fundamento é a Palavra do 

Criador, seu firme alicerce é a certeza da suficiência, infalibilidade, inerrância e 

autoridade final de fé e prática da Bíblia, o “Sola Scriptura” jamais se renderá ao 

“Sola Cultura”. Desta forma, algumas considerações básicas precisam ser 

destacadas: 

a) O propósito criacional – A Palavra de Deus não abre margem para outro 

entendimento senão que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Este é o 

padrão estabelecido por Deus no Jardim de Éden (Gn 1:26-28; 2:18-25), 

cientificamente comprovado pela genética e embriologia (Mulheres tem dois 

cromossomos X e os homens tem um cromossomo X e outro Y), e, claramente 

observável ao longo de toda a história da humanidade, em todos os lugares e 

tempos. Este padrão bíblico, científico e histórico, não se limita ao relato da criação, 

mas está presente ao longo de toda a revelação especial, inclusive, apresentado 

por Jesus ao tratar do casamento: união monogâmica heterossexual, ao dizer: 

“Vocês não leram que, no princípio, o Criador ‘os fez homem e mulher...” (Mt 19:4-

6).   

b) A cosmovisão cristã – O grande problema da ideologia de gênero está na 

raiz de sua concepção, trata-se de um problema de cosmovisão (criação, queda 

e redenção). Isso porque a mesma falha em definir a origem das coisas e seus 

propósitos, falha em identificar os problemas sexuais da realidade presente e falha 

gravemente em propor soluções para este problema. Logo, sua lógica é 

absolutamente contrária ao cristianismo, de que fomos criados pela Palavra de 

Deus (criação ex nihilo), então há sentido prévio e determinado para a vida e para 

a nossa sexualidade, de que o grande problema da humanidade é a queda e o 

pecado, a ruptura da relação com o Criador, e daí vêm as distorções. O cristianismo 

assume a culpa e a necessidade de arrependimento, e a solução do cristianismo é 

que, por sermos colocados de volta nessa relação por meio de Cristo, é que as 

confusões são desfeitas. Uma proposta de conversão e crescimento em santidade, 

é por isso que é impossível ser cristão e defender a ideologia de gênero. 
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c) Os efeitos da queda – Como já antecipado no tópico anterior, vemos que 

a queda e o pecado são as causas para a corrupção da sexualidade e todo 

sentimento e comportamento em desacordo com o próprio gênero, fruto do 

coração enganoso do homem, que o leva a acreditar que suas próprias 

concepções estão corretas (Pv 21:2; Jr 17:9-10). Este coração corrompido pelo 

pecado é terreno fértil para a aceitação desta aberração, cuja autorrealização e 

felicidade se torna a “verdade” de cada pessoa (Mt 15:19). 

Tamanha é a corrupção da humanidade e sua separação de Deus que, tal 

como podemos observar nos primeiros capítulos de Romanos, ele não apenas nega 

a existência de Deus e despreza o seu conhecimento, mas também passa a agir e 

se comportar de forma idolatra, deplorável e pervertida, segundo uma disposição 

mental reprovável, incluindo aspectos da sexualidade (cf. Rm 1:24-32). 

d) Sexo, casamento, gênero e o evangelho – Outro ponto importante a se 

destacar, diz respeito a imagem empregada pelo Senhor ao se referir aos gêneros. 

Sob a inspiração de Deus, o apóstolo Paulo apresenta uma realidade espiritual em 

que homem e mulher representam um retrato público, visível e fiel da aliança entre 

Cristo e a Igreja (Ef 5:22-33). A aplicação direta que Paulo faz desse princípio ao 

casamento é a natureza insubstituível do papel de um homem e uma mulher, em 

que um não pode cumprir o papel do outro, assim como os papeis de Cristo e da 

Igreja não são intercambiáveis, conforme revelado no Evangelho.  

Em uma análise mais profunda sobre o sexo e o casamento à luz do 

evangelho, Gerald Hiestand e Jay Thomas assim declaram: “...aqui reside a maior 

importância do sexo – não aquilo que ele realiza num plano terreno, mas o que 

espelha num plano divino. Sexo não é um fim em si mesmo; é um tipo de algo mais 

alto, apontando para a realidade mais profunda do evangelho. Assim como o 

sacrifício do cordeiro pascal no Antigo Testamento prenunciava o sacrifício 

expiatório de Cristo no Novo, assim também a unidade física estabelecida por meio 

do sexo prenuncia a unidade espiritual que existirá (e que já existe) entre Cristo e 

sua igreja”. 

e) O perigo da progressismo religioso e da teologia liberal - Parece um tanto 

óbvio o que as Escrituras nos dizem a respeito disso, mas eis uma amostra de como 

não devemos nos cansar de anunciar as velhas e eternas verdades. Em 2020, 

testemunhamos as tristes declarações do pr. Ed. René Kivitz (Igreja Batista Água 

Branca), claramente tomado pelo progressismo e liberalismo teológico e moral, ao 

defender a “INSUFICIÊNCIA das Escrituras” e a necessidade de “ATUALIZAR a bíblia”: 

“Vamos ter que fazer essa atualização e ter essa coragem de enfrentar os pecados 

de gênero da nossa sociedade. De enfrentar a questão da homossexualidade, da 

homoafetividade e dos gays que frequentam as nossas comunidades, estão dentro 

das nossas comunidades, mas continuam sendo condenados ao inferno por causa 

de dois ou três textos bíblicos que não foram atualizados”. Sem muito esforço, vemos 
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a clara inconsistência e discordância bíblica destas declarações, que estão cada 

vez mais recorrentes no meio evangélico brasileiro. 

*Para aprofundamento da questão, recomendamos os seguintes artigos: 

1) https://coalizaopeloevangelho.org/article/ed-kivitz-e-as-hermeneuticas-das-minorias/ 

2) https://coalizaopeloevangelho.org/article/a-infiltracao-dos-cristaos-progressistas-na-igreja-crista/ 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS_________________________________________________________ 

São enormes os desafios em que os cristãos tem diante de si, nestes dias 

difíceis. Em se tratando de ideologia de gênero, percebemos que há muitas coisas 

em jogo, das quais podemos ainda ressaltar: a conservação do arranjo familiar, a 

autonomia dos pais na educação, a sexualidade dos seus filhos e a proteção 

psicossocial e moral das crianças, entre outros. Tais repercussões extrapolam a 

esfera religiosa, moral e também afetam o universo jurídico, constituindo-se graves 

ameaças aos direitos humanos mais fundamentais, os quais estão previstos na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (artigo 26), na Convenção Americana 

de Direitos Humanos (artigo 12.4), na Convenção sobre os Direitos da Criança 

(artigo 18) e em linhas semelhantes, na Constituição Federal de 1988 (artigo 226, art. 

227 e art. 229), Código Civil (art. 1634, I) e no Estatuto da Criança e do Adolescente 

(art. 58).   

Por fim, cuidemos, irmãos, de não nos deixarmos enganar pelas vãs e 

enganosas sutilezas de nossos dias que, ora esvaziando o sentido real das palavras 

ou ora ressignificando as mesmas, como é a situação em comento, na qual gênero 

não é mais algo biológico, mas “atribuído”, caíamos nas ciladas do mal e do 

homem mau, cujas frentes de ataque reside exatamente no domínio da linguagem. 

Segundo estes, não se fala mais menino ou menina, mas “menine”. Que Deus tenha 

misericórdia do seu povo e nos faça perseverar até o fim! 

 

APLICAÇÕES__________________________________________________________________ 

1. Aplique-se ao estudo da Palavra de Deus, leia, medite e ore. Conserve em 

seu coração os seus princípios absolutos e eternos e guarde em seu 

coração as Palavras do Senhor, para que aconteça o que acontecer, 

ainda que sujeitos a perseguições, venhamos a dar bom testemunho da 

nossa fé e estarmos preparados para responder a razão da nossa 

esperança (1Pe 3:15). 

 

2. Pais, não sejam omissos em suas responsabilidades como pais. Ensinem 

seus filhos, faça o que estiver ao seu alcance para proteger a sua família 

e, acima de tudo, confie ao seu Senhor o seu lar (Js 24:15; Pv 22:6; Dt 6:7). 

https://coalizaopeloevangelho.org/article/ed-kivitz-e-as-hermeneuticas-das-minorias/
https://coalizaopeloevangelho.org/article/a-infiltracao-dos-cristaos-progressistas-na-igreja-crista/

