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No dia em que Sodoma caiu, 

Alguém olhou para trás. 

Mas, não havia nada lá 

Que valesse recordar, 

Somente sal sem sabor. 

E quem amar Sodoma 

Mais que ama a Ordem 

Ministrada por anjos 

Para dela se afastar,  

Sal sem sabor 

Tornar-se-á. 
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O mistério da sexualidade humana se baseia num tremendo propósito divino. É 

sobre tudo que há, uma herança, uma dádiva divina. A identidade sexual 

humana, o gênero humano é fruto da imaginação do Pai; ela não é uma 

entidade sujeita ao domínio da vontade humana.  A sexualidade é um dos mais 

importantes componentes para formação e manutenção da identidade 

humana.  Tão importante é esse aspecto que Deus proibiu no Velho Testamento 

comportamentos que descaracterizassem, contaminassem os aspectos dessa 

herança. Deuteronomio 22 declararia: 

5 A mulher não usará roupas de homem, e o homem não usará roupas de mulher, pois o 

Senhor, o seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. 

Aquilo que re(veste) ao espírito humano é a sua alma. Aquilo que veste nosso 

coração é a nossa mente.  O Velho Testamento representa visualmente - através 

de atos, atitudes, rituais, objetos, roupas, costumes e comportamentos -  aos 

mistérios da alma, representando realidades espirituais, representa aspectos 

invisíveis da Criação.  

A mente humana está absolutamente descoberta diante do Espírito humano. 

Todas as intenções do ser humano são conhecidas pelo Espírito de Deus, pois até 

os processos de pensamento humano é ordenado, é concebido segundo 

propósitos de Deus. Por detrás do texto aparentemente comportamental, há muito 

além dos costumes árabes, judaicos ou semíticos que caracterizavam em sua 

época o feminino e o masculino. Há o conhecimento divino sobre a manipulação 

humana, sobre a devassidão do gênero humano, e uma triste e horrenda 

realidade que rodeava ao povo Israelita ainda em formação. Centenas de 

templos pagãos se utilizavam de mão de obra escrava, para cultos sexuais onde 

meninos e meninas eram violados em nome da religião. Crianças eram vendidas 

aos templos, eram doadas por famílias pobres, eram convocadas por profecias e 

artes divinatórias executadas por um sacerdócio maldito, para entregarem seus 

corpos para uso nas festividades religiosas, em ritos de prostituição cultual. 

A virgindade dessas crianças e adolescentes era dedicada a deuses que nesse 

tempo recebiam também sacrifícios humanos – levaria 1000 anos para que os 

sacrifícios humanos fossem substituídos por ritos ou representações com significado 

similar – e nesses templos o gênero sexual seria OFERECIDO. Elas perdiam não 

somente o direito aos seus corpos, mas também a sua identidade sexual. O início 

do processo de desgeneração humana, da perda da identidade sexual, unida a 

práticas de sexo sagrado, defloração de meninos e meninas, pedofilia religiosa 

LEGITIMADA por histórias de ficção romântica de Ishitar, Marduque, Inanam rainha 

dos céus, Uadajit, Satet, Nut, Isís, Anuket, Nix, Eros, Tétis, Afrodite, Artemis, Dionísio, 

Hécate, Vesta, Venus, Freya, Frigga, Baal, Asterote, Asrtarte, Dagon, Tiamat, 

Lakshimi, Kali, Shiva, Parvati, dezenas de deusas serpente, Tur en shen, Apolo 

Karneios, Avalokitesvara, etc.  

Muitas das divindades representavam dubiedade com relação a sua sexualidade.  

Elas representavam poderes espirituais que misturava a identidade sexual humana. 

Algumas delas possuíam ambos os órgãos sexuais, masculinos e femininos. Seus 

sacerdotes homens eram vestidos como mulheres. As mulheres eram vestidas 

como homens para realização de rituais para algumas destas deidades. Todas 

essas divindades, entretanto, aceitavam a prostituição de meninos e meninas, 

consagrando também um outro grupo que seria obrigado a abandonar sua 

sexualidade, vivendo em estado de virgindade enquanto vivessem. Em alguns 

casos os meninos eram castrados e é na religião antiga que nasce o fenômeno do 
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EUNUCO.  O Eunuco poderia nascer desse modo, assim como o ser humano 

acometido de hermafroditismo com partes de ambos os órgãos sexuais. 

A destruição, descaracterização, submissão da identidade sexual por motivos 

filosóficos, religiosos, míticos, mágicos e agora em nossa época pseudo-cientificos, 

a supressão do desejo, a continência forçada, a tentativa humana, qualquer que 

seja, de impedir o propósito sexual, a identidade sexual e a abstinência do desejo, 

seja pela clausura, seja pela mutilação genital, seja pela dominação religiosa, é 

considerada por Deus como ABOMINAÇÃO.  

 

O TERMO NO HEBRAICO – abominação - DERIVA DO HORROR HUMANO DIANTE DA 

PUTREFAÇÃO.    Deus usa para si a figura do nojo, da rejeição, da estranheza, do 

repudio absoluto a qualquer força, poder, manipulação que intente destruir a 

sexualidade que Ele concedeu ao ser humano. 

 

As Escrituras afirmam ser Jesus participante do processo de que deu origem ao 

gênero humano. Mais que isso.  Sua autoridade e ciência sobre a sexualidade 

humana reside no fato dele ser a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda 

a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e 

as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades; todas as coisas 

foram criadas por ele e para ele. 

Afirmam que Ele é anterior a todas as coisas, e que nele tudo subsiste. 

Afirmam que foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, 

e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra 

quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado 

na cruz. (Colossenses 1:15-20) 

Nenhum estudioso possui maior conhecimento sobre a identidade sexual e o 

gênero humano que alguém que possua tais referências.  

Jesus é anterior ao homem e estava presente quando ele foi IMAGINADO. 

Quando ele foi criado.  Conhece o interior do ser humano, todas as camadas 

mais íntimas de sua psique. Não somente da psique, mas também do espírito 

humano.  Conhece o que lhe influencia, a origem de todas as forças e poderes 

EXTERNOS e a sua fonte. 

 

ELE VOLUTARIOU-SE para viver numa condição de ANTAGONISMO brutal entre sua 

mente e seu corpo por toda sua vida. Ele provou a identidade humana quando 

se fêz carne e habitou entre nós e seu sacrifício vai bem além da Cruz do calvário. 

Dificilmente um líder de qualquer Movimento LGBT estaria disposto a dar a vida 

pelas suas ideologias.  E nenhum deles estaria disposto a RENUNCIAR o que 

entende ser sua vocação sexual, seus desejos, suas paixões, por amor à 

humanidade.  

Na verdade, poucos seres humanos possuem a capacidade de renunciar sua 

vida sexual.  

 

Jesus surpreende a todos dizendo: “Nem todos podem receber esta palavra, mas 

somente aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram 

do ventre da mãe; e há eunucos que foram castrados pelos homens; e há 

eunucos que se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem pode 

receber isto, receba-o.” (Mateus 19, 11-12). 

 

 

https://www.google.com.br/search?dcr=0&q=PUTREFA%C3%87%C3%83O&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjv4Zvu3qzXAhXBI5AKHQuDAQEQvwUIIygA
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/cl/1/15-20
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Como dito antes, nenhuma doutrina religiosa pode OBRIGAR ao ser humano a 

renúncia de sua vocação sexual humana. O resultado disso é desastroso.  

Sem esgotar ao texto, Jesus revela nas entrelinhas uma outra face de sua 

obediência ao Pai. 

Jesus não terá por toda sua vida uma namorada, não noivará, não casará, não 

terá filhos, não exercerá uma vida sexual. Ele se mantém virgem do início ao final 

de sua vida humana.  Ele se consagrou a sua missão e talvez, em virtude do desejo 

sexual humano estar sendo influenciado por forças espirituais externas ou por 

motivos que desconhecemos, Jesus adotou um papel de um EUNUCO que se 

voluntaria a uma vida monástica, de abstinência, voluntariamente.  

 

Jesus conhece profundamente ao desejo sexual humano porque teve que lidar 

com toda sua expressão, com sua dimensão, por todos os dias de sua vida desde 

sua puberdade.   

A visão de sexualidade das Escrituras é confirmada por um Ungido, Cristo, que 

prova da existência humana e renunciando aos prazeres que não são PROIBIDOS, 

que não eram ILICITOS, mas que estabeleceriam uma contradição de ordem 

desconhecida por nós, nos ensina de modo PROFUNDO e ÚNICO sobre essa 

identidade. 

 

Eles disseram: "Moisés permitiu que o homem desse uma certidão de divórcio e a 

mandasse embora". 

 

Respondeu Jesus: "Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de 

vocês. 

Mas no princípio da criação Deus ‘os fez homem e mulher’. 

‘Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, 

e os dois se tornarão uma só carne’. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só 

carne. 

Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe". 

Marcos 10:4-9 

Jesus afirma com isso, a ridicularizada – pelo academicismo - pré-existência de 

Adão e Eva. Afirma com isso a vocação sexual e a identidade de gênero 

humano. Afirma o propósito humano da dependência entre o homem e a mulher, 

que o gênero humano só se completa nessa condição, e o mistério do 

CASAMENTO.  

 

O texto “Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os 

dois se tornarão uma só carne’ é a MAIS ANTIGA PROFECIA CONCEDIDA AO SER 

HUMANO. Quando ela é concedida a Adão ainda não haviam nascido crianças 

no mundo. Ela se cumpre em FIGURA através da união sexual, e LITERALMENTE 

quando cada criança nasce no mundo. 

Esse verso das Escrituras é conhecido a mais de 4000 anos. Ele vai além fa 

COSMOLOGIA e da COSMOGONIA de todos os textos sagrados do passado 

humano. Ele possui uma fantástica identidade, o de ser uma revelação de um 

fato oculto por mais de 3800 anos. O espermatozoide foi descoberto em 1677 por 

um holandês chamado Antony van Leeuwenhoek. Elea vendia tecidos e era 

cientista nas horas vagas. Ele também construía microscópios e foi com ajuda de 

uma invenção própria que ele viu o que chamou de “animais minúsculos 

parecidos com enguias” ou “animáculos” em seu esperma. Porque ele colocou 

seus fluídos no microscópio é um outro mistério. A fecundação só foi 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mc/10/4-9
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compreendida em 1879. Antes disso, alguns cientistas achavam que os 

espermatozoides carregavam mini-humanos dentro da sua cabeça e a mulher 

servia apenas como uma espécie de forno para o filho nascer. "Embriologia quer 

dizer o estudo dos embriões, entretanto, se refere, atualmente, ao estudo do 

desenvolvimento de embriões e fetos. Surgiu com o aumento da sensibilidade 

dos microscópios. Karl Ernst Von Baer observou, em 1827, o ovo ou zigoto em 

divisão na tuba uterina e o blastocisto no útero de animais, Nas suas obras Ueber 

Entwicklungsgeschiechteb der Tiere e Beabachutung and Reflexion descreveu os 

estágios correspondentes do desenvovimento do embrião e quais as 

características gerais que precedem as específicas, contribuindo com novos 

conhecimentos sobre a origem dos tecidos e órgãos. Por isto é chamado de "Pai 

da Embriologia Moderna". 

Em 1839 Schleiden e Schwan, ao formularem a Teoria Celular, foram responsáveis 

por grandes avanços da Embriologia. Conforme tal conceito o corpo é 

composto por células o que leva à compreensão de que o embrião se forma à 

partir de uma ÚNICA célula, o zigoto, que por muitas divisões celulares forma os 

tecidos e órgãos de todo ser vivo, em particular o humano. 

Confirmando tais fatos, em 1879, Hertwig descreveu eventos visíveis na união do 

óvulo ou ovócito com o espermatozóide em mamíferos. 

A concepção era algo cujo caráter só começou a ser desvendado em 1879.  Até 

esta data a única analogia que o ser humano conhecia era o da semeadura, e 

o esperma ou semem – que vem do grego – sperma – significa justamente isso, 

semente. A concepção ou fecundação era um ato de semear uma semente no 

ventre feminino, e o ser humano era tido como “fruto” de uma relação íntima. A 

geração de uma criança era tida unicamente como uma “dádiva” divina, como 

uma benção celestial, um ato milagroso. O conceito de geração da antiguidade 

é a mistura de um ato humano, onde o pai depositava uma semente, e divino, 

onde o poder miraculoso da divindade geraria a vida e concederia o corpo e o 

crescimento do bebê. 

A PROFECIA vai ALÉM, define uma realidade que fala da união de dois seres, uma 

fusão, que só pode ser PARCIALMENTE COMPREENDIDA com o surgimento da 

embriologia. 

O cientista Jérôme Lejeune, professor da universidade de René Descartes, em 

Paris, que dedicou toda a sua vida ao estudo da genética fundamental, 

descobridor da Síndrome de Dawn (mongolismo), nos diz: "Não quero repetir o 

óbvio, mas, na verdade, a vida começa na fecundação. Quando os 23 

cromossomos masculinos se encontram com os 23 cromossomos da mulher, 

todos os dados genéticos que definem o novo ser humano estão presentes. A 

fecundação é o marco do início da vida”.   

Essa realidade torna ASSOMBROSA, deslumbrante, a profecia.  

“Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se 

tornarão uma só carne’ 

É uma das maiores revelações sobre a constituição biológica humana, se não 

for a maior de todas. Ela une o Éden à biotecnologia, e legará a ciência por 

toda a história humana somente o segundo lugar no conhecimento das coisas.  

 

Jesus confirma todas as tradições bíblicas sobre a sexualidade humana quando 

afirma como fato histórico o juízo que ocorreu sobre Sodoma: 
 

Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por 

suas ruas e digam: 
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‘Até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra 

vocês. Fiquem certos disto: O Reino de Deus está próximo’. 

Eu lhes digo: Naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para 

aquela cidade. 

Lucas 10:10-12 

E isso não é somente uma consideração do que estava escrito no Torá. Pois ele 

estava lá. Jesus estava presente quando Sodoma deixou de existir. Ele é 

TESTEMUNHA dos fatos narrados.  

  

Jesus é então a mais contunde voz, a mais poderosa, a mais correta, a mais 

profunda  voz sobre a sexualidade e o gênero humano. Toda voz contrária deve 

ser pesada com sua opinião. Daquele que por amor a nós, rejeitou o direito de 

uma vida sexual, e por amor a nós, deu-se integralmente, doou-se para que 

tivéssemos vida e vida abundante. 

 

Sobre a Ideologia de Gênero 

 

Breve relato sobre uma viagem insólita 

 

 

As Escrituras revelam encontros espetaculares com os anjos. Num destes, 

em Sodoma, anjos caminharam por toda a extensão da nefasta cidade, por 

horas, talvez dias, sendo vistos por milhares de pessoas, que num dos mais 

vergonhosos atos humanos da história, tencionaram assassiná-los. Quando estes 

finalmente chegam na casa de Ló, parente de Abraão e estrangeiro na cidade, 

uma turba se preparou para interceptá-los. Os anjos se apresentaram e 

conversaram com Ló sobre as intenções divinas e sobre o tremendo julgamento 

que imutavelmente se aproximava da cidade, ordenando que Ló saísse 

IMEDIATAMENTE da cidade macabra. Ele recusa-se a sair, veementemente. 

Condoído da situação de seus genros, ele solicita o tempo inútil de tentar 

convencê-los a abandonar a cidade condenada. Os anjos sabem que é inútil 

o que ele intenta fazer. Ele passa horas na cidade argumentando com os que 

haviam desposado suas filhas, em vão. Uma horda de degenerados se 

encontra na porta da casa de Ló, com um pedido inusitado. Eles querem que 

Ló abra suas portas e permitam que eles possam pegar dos anjos para abusar 

sexualmente deles. Eles perceberam a beleza dos seres que caminharam no 

meio deles, mas ao em vez de serem tomados pela curiosidade, ao invés de 

questionarem sobre quem eram os visitantes, cuja formosura os espantara, tudo 

que sentiram foi vontade de violentá-los, tal era o grau de degeneração da 

cidade. 
 

O grupo que vai para frente da casa de Ló é formado por componentes 

de diversas classes sociais ou de várias faixas etárias. Havia um consenso entre 

eles, consenso que envolvia desde adolescentes até a maioridade, numa 

representação significativa do pensamento da cidade, e este consenso era 

maldito, era fruto de uma impiedade que era reflexo de seu padrão de 

conduta, aceito por todos os cidadãos. Ló, numa atitude insensata, numa 

mistura de honra e estupidez (toda vez que essa atitude de Ló é lida diante de 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/10/10-12
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uma congregação mista, suscita muita raiva das adolescentes presentes, das 

mulheres em geral, que consideram tal ato tão desprezível, a luz da moral 

moderna, quanto os atos dos próprios Sodomitas) na tentativa de salvaguardar 

a vida dos seus hóspedes OFERECE suas filhas para satisfação da luxúria da 

multidão de degenerados. 
 

A maldade dos habitantes era tal, seu desejo de abusar dos anjos era 

tanta, que eles entenderam tal “oferta” como OFENSIVA. A sua vontade 

maldosa devia prevalecer, ninguém poderia se interpor entre seu “desejo” e a 

selvageria de sua realização. Por tentar impedir que eles se “satisfizessem” Ló é 

condenado imediatamente a morte, a perda dos bens, ao estupro e morte das 

filhas e ainda assim eles “tomariam a força” aos estrangeiros. 
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Partem do discurso para a ação imediata, batendo em Ló e tentando arrombar 

a porta da casa onde estão as filhas de Ló, sua esposa e os anjos. Os anjos saem 

pela porta, tomam a Ló das mãos da horda, estendem suas mãos e eles são 

cegos pela luz que suas mãos emitem. 
 

Toda a multidão perde a capacidade de enxergar. Os Anjos entram com Ló e o 

ordenam a sair da casa. Ló ainda demora a arrumar os pertences, sabendo 

bem o destino que aguarda a cidade quando seus pés deixarem aquele lugar. 

Há algo que os anjos sabem sobre o instante em que tal acontecerá. Há um 

decreto, um tempo em que a cidade deixará de existir. E eles agem como se 

tal cronograma fosse irrevogável. Eles Apressam a Ló, porque sabem QUANDO 

tal fato irá ocorrer, e o tempo se esgota rapidamente. Eles finalmente, 

LITERALMENTE, arrastam a família pelas mãos e correndo vão com eles em 

direção a saída da cidade, ordenando expressamente que não parem, que 

não olhem para trás. Pela última vez LÓ ainda argumenta que NÃO QUER IR NA 

DIREÇÃO DETERMINADA pelos anjos. Nesse momento eu creio que os anjos 

fizeram uma pergunta aos céus: E AGORA? Deus em conversa íntima com os 

anjos, sendo misericordioso com Ló, PERMITE que ELE ainda ESCOLHA a direção 

para onde deseja ir. Os anjos permitem que ele prossiga para onde quer ir, 

desde que não parasse, não OLHASSE para trás. O que acontecerá com 

Sodoma e Gomorra é um cataclisma de dimensões atômicas. A região afetada 

é muito maior que a soma das áreas de Hiroshima e Nagasaqui, onde algo 

semelhante a queda de um meteoro, rompimento de placas tectônicas ou a 

explosão de um vulcão gigantesco, ocorreu. Conscientes do que IRIA ocorrer 

em MINUTOS os anjos se despedem de LÓ...e RETORNAM para a cidade... 
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O cataclisma que tornará em cinzas Sodoma e Gomorra não será capaz 

SEQUER de arranhar aos anjos de Deus... Na mais insólita viagem que os anjos 

um dia haveriam de realizar. 
 

Ló foi amado. Quando os anjos hoje olham para Cristo assentado a destra do 

Pai, lembram do dia em que empurraram apressadamente a um certo homem 

teimoso, naquela campina que hoje cheira a sal e enxofre, ás margens do mar 

morto. 

 
 

A Ideologia de Gênero, ou melhor dizendo, a Ideologia da Ausência de Sexo, é 

uma crença segundo a qual os dois sexos — masculino e feminino — são 

considerados construções culturais e sociais, e que por isso os chamados 

“papéis de género” (que incluem a maternidade, na mulher), que decorrem 

das diferenças de sexos alegadamente "construídas" — e que por isso, não 

existem —, são também "construções sociais e culturais". 
 

Por exemplo, a feminista Gloria Steinem queixa-se da "falsa divisão da natureza 

humana em 'feminino' e em 'masculino' (sic). E a escritora francesa Simone 

Beauvoir pensou a gravidez como “limitadora da autonomia feminina”, porque, 

alegadamente, “a gravidez cria laços biológicos entre a mulher e as crianças, 

e por isso, cria um papel de género”. 

 
 

 

 

A Ideologia de Género defende a ideia segundo a qual não existe apenas a 

mulher e o homem, mas que existem também “outros géneros”; e que qualquer 

pessoa pode escolher um desses “outros géneros”, ou mesmo alguns desses 

“outros géneros” em simultâneo. 
 

Segundo a socióloga alemã Gabriele Kuby, 
 

“A Ideologia de Género é a mais radical rebelião contra Deus que é possível: o 

ser humano não aceita que é criado homem e mulher, e por isso diz: 'Eu decido! 

http://sofos.wikidot.com/crenca
http://sofos.wikidot.com/feminismo
http://sofos.wikidot.com/feminismo
http://google.pt/search?q=simone%2Bbauvoir
http://google.pt/search?q=simone%2Bbauvoir
http://sofos.wikidot.com/autonomia
http://de.wikipedia.org/wiki/Gabriele_Kuby
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Esta é a minha liberdade!' — Contra a experiência, contra a Natureza, contra a 

Razão, contra a ciência! É a perversão final do individualismo: rouba ao ser 

humano o que lhe resta da sua identidade, ou seja, o de ser homem ou mulher, 

depois de se ter perdido a fé, a família e a nação. 
 

É uma ideologia diabólica: embora toda a gente tenha uma noção intuitiva de 

que se trata de uma mentira, a Ideologia de Género pode capturar o senso- 

comum e tornar-se em uma ideologia dominante do nosso tempo.” 
 

Uma das associações médicas de pediatria mais influentes dos Estados Unidos 

publicou uma dura nota  contra  a  teoria  de  gênero  –  também  chamada de 

ideologia de gênero – como fundamento de políticas públicas. A declaração 

do American College of Pediatricians alerta educadores e parlamentares para 

que rejeitem qualquer medida que condicione as crianças a aceitarem como 

normal “uma vida que personifique química e cirurgicamente o sexo oposto”. 

A nota do grupo médico afirma, enfaticamente que “os fatos, não a ideologia, 

é que determinam a realidade”. 
 

Leia uma tradução da íntegra da associação: 
 

1 – A sexualidade humana é uma característica biológica binária objetiva: “XY” 

e “XX” são marcadores genéticos saudáveis – e não marcadores genéticos de 

uma desordem. A norma da concepção humana é ser masculino ou feminino. 

A sexualidade humana é planejadamente binária com o propósito óbvio da 

reprodução e da prosperidade da nossa espécie. Esse princípio é auto- 

evidente. As desordens extremamente raras no desenvolvimento sexual, que 

incluem, entre outras, a feminização testicular e a hiperplasia adrenal 

congênita, são todas elas desvios medicamente identificáveis da norma binária 

sexual, e são com razão reconhecidas como desordens da formação humana. 

Indivíduos que as portam não constituem um terceiro sexo. 
 

2 – Ninguém nasce com um gênero. Todos nascem com um sexo biológico. O 

gênero (uma consciência e um senso de si mesmo como homem ou mulher) é 

um conceito sociológico e psicológico, e não biologicamente objetivo. 

Ninguém nasce com a consciência de si como homem ou mulher: essa 

consciência se desenvolve com o tempo e, como todo processo de 

desenvolvimento, pode ser prejudicada por percepções subjetivas da criança, 

relacionamentos e experiências adversas desde a infância. Pessoas que se 

identificam como “se sentissem do sexo oposto” ou “nem masculinas nem 

femininas, algo entre os dois” não constituem um terceiro sexo. Elas 

permanecem, biologicamente, homens e mulheres. 

 Entenda o que é a chamada “ideologia de gênero” 
 

3 – A crença de uma pessoa de ser algo que ela não é, na melhor das hipóteses, 

é um sinal de pensamento confuso. Quando um menino biologicamente 

saudável  acredita  que  é  uma  menina,  ou  uma  menina  biologicamente 

http://www.semprefamilia.com.br/o-que-e-ideologia-de-genero/
http://www.semprefamilia.com.br/o-que-e-ideologia-de-genero/
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saudável acredita que é um menino, existe um problema psicológico objetivo, 

que está na mente, não no corpo, e deve ser tratado dessa forma. Essas 

crianças sofrem de disforia de gênero, formalmente conhecida como transtorno 

de identidade de gênero, uma desordem mental reconhecida na edição mais 

recente do Manual Diagnóstico e Estatístico da American Psychiatric 

Association. A psicodinâmica e as teorias de aprendizagem social dessa 

desordem nunca foram refutadas. 
 

4 – A puberdade não é uma doença e a injeção de hormônios bloqueadores 

da puberdade pode ser perigosa. Reversíveis ou não, hormônios bloqueadores 

de puberdade induzem um estado de enfermidade – a ausência de puberdade 

– e inibem o crescimento e a fertilidade em uma criança anteriormente 

saudável biologicamente. 
 

5 – Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico, 98% dos meninos e 88% das 

meninas confusos com seu gênero aceitam o seu sexo biológico naturalmente 

ao passar pela puberdade. 
 

6 – Crianças que usam bloqueadores de puberdade para personificar o sexo 

oposto precisarão de hormônios do sexo oposto no final da adolescência. Esses 

hormônios estão associados com graves riscos para a saúde, incluindo pressão 

alta, coágulos sanguíneos, AVC e câncer, mas não se limitando a isso. 

 Acesso a banheiros escolares por “identidade de gênero” volta a gerar 

polêmica 
 

7 – As taxas de suicídio são vinte vezes maiores entre adultos que usam 

hormônios do sexo oposto e passam por cirurgias de mudança de sexo, mesmo 

na Suécia, que é um dos países de maior ação afirmativa LGBQT. Que pessoa 

razoável e compassiva condenaria crianças a esse destino, sabendo que depois 

da puberdade 88% das meninas e 98% dos meninos aceitarão o seu sexo real e 

terão saúde física e mental? 
 

8 – Condicionar as crianças a acreditar que uma vida inteira de personificação 

química e cirúrgica do sexo oposto é normal e saudável é abuso infantil. Apoiar 

a discordância de gênero como normal através da educação pública e de 

políticas legais confundirá as crianças e os pais, levando mais crianças a 

procurar “clínicas de gênero”, onde tomarão drogas bloqueadoras da 

puberdade. Por sua vez, isso garantirá que elas “escolherão” uma vida toda de 

hormônios cancerígenos e tóxicos e provavelmente considerarão passar por 

uma mutilação cirúrgica desnecessária de partes saudáveis do seu corpo ao 

chegar à vida adulta. 
 

Pois, ao contrário do que querem nos fazer crer os promotores da ideologia de 

gênero, não há desejo, figurino, tratamento hormonal ou intervenção nos 

órgãos genitais capaz de anular as implicações do fato de se possuir em todas 

as células do corpo um par de cromossomos sexuais. Nos últimos tempos, porém, 

http://www.semprefamilia.com.br/acesso-a-banheiros-escolares-por-identidade-de-genero-volta-a-gerar-polemica/
http://www.semprefamilia.com.br/acesso-a-banheiros-escolares-por-identidade-de-genero-volta-a-gerar-polemica/
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esse assunto vem sendo tratado de modo tão leviano que se um menino insistir 

em brincar de boneca, ou em calçar os sapatos da mãe, logo aparecerá algum 

incauto para classificá-lo como “transgênero” e sugerir que ele seja 

encaminhado para uma clínica especializada para fazer a sua “transição”. 

 

Além de irresponsável, o discurso sobre as supostas “crianças transgênero” é 

cheio de incoerências. Os promotores da ideologia de gênero insistem na ideia 

de que as alegadas diferenças entre meninos e meninas resultam, não de uma 

realidade naturalmente constituída, e sim de um processo de socialização que 

reforçaria os “estereótipos sexuais da sociedade ocidental”. Entretanto, são eles 

próprios os primeiros a projetar nas crianças ditas “transgênero” os atributos que 

em outros contextos de militância se esforçam por dissolver. Como justificar, no 

registro de uma narrativa que se diz tão libertária e avessa a “estereótipos”, que 

um menino atraído pelo universo feminino precise “virar” menina? E que, para 

tanto, seja estimulado a pintar as unhas e vestir-se de princesa ? 

 
Vejam o malabarismo: quando os comportamentos e preferências das crianças 

se conformam aos chamados “estereótipos sexuais da sociedade ocidental”, 

eles são vistos como males a serem combatidos. Mas quando se trata de decidir 

que uma criança é “transgênero”, os supostos “estereótipos sexuais” tornam-se 

critérios válidos. E o mais grave: os formuladores desse discurso têm plena 

consciência da contradição. Eles costumam se referir a essa forma de manipular 

os conceitos como “essencialização estratégica”. E qual é a estratégia? Criar 

um contingente de crianças e jovens confusos em relação à sua própria 

identidade sexual. 

 

O discurso sobre as crianças “transgênero” revela, ainda, uma profunda 

ignorância a respeito de aspectos cruciais do desenvolvimento infantil. Até os 

seis ou sete anos de idade, a capacidade imaginativa da criança é 

praticamente ilimitada. Ela pode se imaginar princesa, super-herói, sereia, 

cachorro, borboleta, nuvem, o que quer que seja, sem prejuízo algum do fato 

de saber-se menino ou menina. Essa efervescência da imaginação é, em boa 

parte, impulsionada pelo comportamento mimético, que nos primeiros anos de 

vida funciona como um poderoso mecanismo de aprendizagem. Toda criança 

saudável passa boa parte de seu tempo a imitar os coleguinhas, os adultos com 

os quais convive, os personagens das histórias. E não há nenhuma barreira que 

a impeça de, sendo um menino, imitar um personagem real ou fictício do sexo 

feminino, e vice-versa. 

 

Mas é claro que nenhum processo de identificação se faz sem modelos. Se a 

criança nunca viu a imagem de um soldado, por exemplo, jamais poderá 

pretender-se um. Nesse sentido, quanto mais modelos positivos e inequívocos 

de homem e mulher ela tiver à sua disposição, mais fácil será o seu processo de 

auto identificação. Para a grande maioria das crianças criadas num ambiente 

razoavelmente bem provido de modelos, a formação da subjetividade sexual 

se dá de maneira natural e tranquila, embora sempre modulada pelas 

idiossincrasias individuais. 
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Quando os desejos de uma criança por brinquedos, roupas e coleguinhas do 

sexo oposto se tornam exclusivos e vêm acompanhados de sofrimento psíquico, 

prejuízo no desenvolvimento social e afetivo, e veementes expressões de 

desgosto com a sua própria anatomia sexual, não se deve descartar a 

possibilidade de que ela seja portadora de um transtorno intitulado “disforia de 

gênero”. Segundo a Associação Americana de Psiquiatria, a prevalência dessa 

condição mental é de 0,005% a 0,014% em indivíduos do sexo masculino, e 

0,002% a 0,003% em indivíduos do sexo feminino. Ou seja, trata-se de um 

transtorno muito raro. 

 

Além de ser raro, na maior parte dos casos o transtorno tende a desaparecer. 

As taxas de resolução da “disforia de gênero” antes da idade adulta variam, 

mas chegam à proporção de 97,8% em meninos, e de 88% em meninas. Diante 

desses dados, não há absolutamente nenhuma justificativa para outra atitude 

a não ser a de apoiar afetivamente a criança enquadrada nesse diagnóstico e 

ajudá-la a se reconciliar psicologicamente com o seu sexo biológico. Porém, na 

narrativa disseminada na mídia com o apoio de parte da classe médica, esses 

dados têm sido escamoteados, quando não ativamente distorcidos, o que leva 

muitas famílias a acreditar que se trata de um quadro muito mais frequente e 

definitivo. Desencadeiam-se assim temores, ansiedades e condutas 

absolutamente equivocadas. 

 

Em resumo, o ponto importante é que dizer “criança portadora de disforia de 

gênero” não é o mesmo que dizer “criança transgênero”. O primeiro termo 

refere-se a um diagnóstico clínico que, na maioria esmagadora dos casos, é 

temporário, ao passo que o segundo denota uma atribuição de identidade, 

feita por terceiros, com sérias repercussões sociais e psicológicas. A distância 

entre ser portador de “disforia de gênero” e ser “transgênero” só pode ser 

percorrida por uma pessoa adulta, autoconsciente, dotada de discernimento e 

responsabilidade para tomar decisões que afetarão a sua vida de maneira 

estrutural e, provavelmente, irreversível. Por tudo isso, podemos considerar 

mudança de nome, travestismo, e tratamento hormonal para bloqueio da 

puberdade em crianças como procedimentos abusivos e inteiramente 

condenáveis. E não só do ponto de vista ético. 

 

Nas numerosas matérias de jornais e revistas impressas e eletrônicas que nos 

chegam cotidianamente, praticamente não se fala nas altas taxas de suicídios 

entre pessoas que se submetem a tratamento hormonal e fazem cirurgia de 

redesignação sexual. Tampouco nos graves riscos que a utilização de hormônios 

do sexo oposto – passo subsequente ao bloqueio da puberdade – representa 

para a saúde global e reprodutiva. Tamanho silêncio a respeito de dados 

extremamente relevantes não deve levantar imediatamente a suspeita de má- 

fé? 

 

Na verdade, como não somos ingênuos e estamos perfeitamente cientes do 

objetivo por trás do discurso proselitista da mídia sobre as ditas “crianças 

transgênero”, bem como de suas fontes bilionárias de financiamento, essa 

omissão infame não deve nos surpreender. Pois ela apenas corrobora o que já 

sabemos: nesse  ponto, assim como em praticamente  todos  os outros  que 
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compõem a agenda da ideologia de gênero, os interesses político-ideológicos 

prevalecem sobre a preocupação com o bem-estar dos indivíduos envolvidos. 

 

O que se pretende com toda essa propaganda é induzir os pais e a escola a 

questionar a identidade sexual das crianças até que todas, ou praticamente 

todas, acabem se tornando em alguma medida disfóricas em relação à sua 

própria natureza. Angústias e inseguranças infantis, que podem ter as mais 

variadas origens, vão sendo assim capitalizadas e imediatamente traduzidas no 

idioma da identidade sexual. E aí eu pergunto: quem  vai pagar a conta 

quando, daqui a duas ou três décadas, essa geração de crianças perceber 

que foi submetida a um experimento social que lhe tirou, na melhor das 

hipóteses, a possibilidade de dar plena expressão à sua condição sexuada? 

 

Fontes médicas consultadas: 

 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition, American 

Psychiatric Association. 

 

“Gender Ideology Harms Children”. American College of Pediatricians. 

September 2017. 

 

 

Um dos âmbitos que acabou de deixar ainda mais claro a falta de sentido da 

ideologia de gênero são os Jogos Olímpicos. Uma nova normativa do Comitê 

Olímpico Internacional (COI) permitiu que atletas “transgêneros” participassem 

das competições do sexo com qual dizem se identificar, sem necessidade de 

cirurgia. Não entraremos na questão da cirurgia (como se uma operação, que 

mutile ou acrescente algo, somada à ingestão de alguns hormônios, fosse 

capaz de transformar por mágica um homem em uma mulher ou vice-versa). 
 

Porém, alguém percebeu que as competições femininas poderiam acabar 

inundadas de homens que, devido à diferença de compleição física, 

conquistassem a maioria das medalhas. Então, o COI teve que acrescentar as 

letrinhas pequenas do contrato: para que Rio 2016 não seja uma piada, as 

mulheres que dizem se sentir homens poderão competir nas provas masculinas, 

mas o caso contrário ganhou restrições adicionais. Os homens que dizem se 

sentir mulheres deverão manter, por exemplo, os níveis de testosterona dentro 

de certos limites, pelo menos durante um ano antes da competição. Ou seja: 

iguais, mas não tanto. O sexo é uma construção cultural… Exceto se você for 

homem e quiser competir em categorias femininas. 
 

A realidade acaba se impondo sobre a ideologia de gênero. Os homens que 

alimentaram o sonho de ganhar uma medalha olímpica, mesmo que fosse em 

uma categoria feminina, podem tirar o cavalinho da chuva. 
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Defender a ultrapassada causa gay, agora substituída pela  ideologia de 

gênero, defender a liberdade e a aceitação do amor livre, erótico, entre 

pessoas do mesmo gênero, não é o que aparenta ser. No ideal romântico do 

ser humano desejamos defender a capacidade e a expressão do amor em 

todas as suas formas, porém, o amor sensual entre homens e homens, assim 

como de mulheres com mulheres não considerado, expressão de amor ou afeto 

legítimos, pelo Espírito de Deus. 
 

A ilusão humana de querer assumir ou representar sua sexualidade além do 

horizonte biológico, é uma triste falácia. É famosa a lista contendo 31 referências 

a “gêneros sexuais” diversos, cuja origem é sempre em confusão psíquica. 
 

Agender: pessoa que não se identifica com nenhum gênero 

Androgyne: pessoa dotada de feições físicas que corresponde tanto ao sexo 

feminino quanto masculino 

Androgynous: pessoa que contém identificações genitais correspondentes ao 

sexo feminino e masculino; hermafrodita 

Bigender: pessoa que se identifica com ambos os gêneros 

Butch: lésbica com características físicas masculinizadas 

Cross-Dresser: pessoa que veste roupa ou usa objetos associados ao sexo 

oposto 

Drag-King: artista performáticx, em geral do sexo feminino, que se traveste 

e/ou personifica de acordo com estereótipos masculinos 

Drag-Queen: artista performáticx, em geral do sexo masculino, que se traveste 

e/ou personifica de acordo com estereótipos femininos 

Femme: lésbica com características físicas femininas 

Femme Queen: artista performática do sexo feminino, que se traveste e/ou 

personifica de acordo com estereótipos femininos 
 

Female-to-Male: transgênero nascido no sexo feminino, que se identifica 

pessoalmente com o sexo masculino 

FTM: transgênero nascido no sexo feminino, que se identifica pessoalmente 

com o sexo masculino e recorreu às cirurgias de adequação de sexo 

Gender Bender: mulher ou homem que gosta de se vestir com roupas 

associadas ao sexo oposto ao seu, independente de suas preferências sexuais 

Gender Fluid: alguém cuja identidade de gênero e apresentação não se limita 

a apenas uma categoria de gênero 

Gender-Gifted: pessoa cuja a capacidade de expressar seu gênero excede 

ao binário 

Genderqueer: pessoa que tem variadas identidades de gênero 

Hijra: termo e definição hindu para membro de um terceiro sexo, intermediado 

pelos gêneros feminino e masculino - hijru são mulheres transexuais que tiram 

seu orgão genital (o pênis) para servir sexualmente às sacerdotisas que vivem 

na região do Paquistão. 

Male-To-Female: transgênero nascido no sexo masculino, que se identifica 

pessoalmente com o sexo feminino 
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Man: pessoa nascida e que se identifica com o sexo masculino 

MTF: transgênero nascido no sexo masculino, que se identifica pessoalmente 

com o sexo feminino e recorreu às cirurgias de adequação de sexo 
 

Essa lista subiu para 60 nomes em algumas redes sociais e 100 em certas listagens 

na internet. O que ela nos traz a mente é FRAGMENTAÇÃO. 

“A personalidade se fragmenta para lidar com situações adversas. Isso valeria 

para todos os conflitos que se pode imaginar, como conflitos de natureza sexual. 

Um personagem é mais libidinosa, mais sedutora, enquanto outra é 

extremamente tímida, incapaz de olhar para outras pessoas. E as 

personalidades se revezam conforme a situação. Se precisar ser agressivo, se 

precisar ser pacífico, e assim vai.Christian Ingo Lenz Dunker, psicanalista e 

professor da USP” 
 

Um caso recente que chamou a atenção da psiquiatria foi de uma alemã de 

33 anos, cega há mais de 13, em decorrência de um acidente traumático. Ela 

voltou a enxergar ao mudar de personalidade. A paciente havia sido 

diagnosticada com cegueira cortical, dano cerebral ocasionado pelo 

acidente, e recuperou sua visão durante uma sessão de terapia, ao encarnar a 

personalidade de um garoto. A mulher cujo nome não foi revelado pelos 

pesquisadores tinha Transtorno Dissociativo de Identidade. 
 

"Aos poucos, foram identificadas mais de dez personalidades que tinham 

diferentes nomes, idades, gêneros, atitudes, opiniões, temperamentos. A voz, a 

postura e as expressões faciais também se diferenciavam. Em certos momentos, 

B. T. falava apenas em inglês e, em outros, apenas em alemão ou misturando os 

dois idiomas", diz o artigo do psiquiatra alemão Bruno Waldvogel e do professor 

do Instituto de Medicina Psicológica de Munique, Hans Strasburger, divulgado 

na revista científica PsyCh Journal, em 2015. 
 

A paciente só conseguia enxergar quando encarnava apenas uma das 

personalidades, o que provaria que o primeiro diagnóstico havia sido 

equivocado. A cegueira não era cortical, mas sim uma cegueira "psicológica". 
 

O caso da alemã, portanto, justifica a hipótese de que os transtornos neuróticos 

associados ao estresse podem desencadear alterações corporais, como a 

cegueira, paralisia e diabetes em determinadas personalidades. 
 

"A cegueira histérica é um quadro conhecido, decorrente de estresse. Uma 

função é tomada por uma estratégia simbólica. Vi uma coisa que não deveria 

ter visto, então crio uma barreira. Quando falamos 'psicológico', não é mentira; 

a pessoa realmente fica cega, só que por razões psicológicas",  esclarece 

Christian Dunker, da USP. 

 

 

 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pchj.109/full
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…8 Entretanto, sois vós mesmos que praticais a injustiça e cometeis fraudes, e 

tudo isso contra seus próprios irmãos! 9 Não sabeis que os injustos não herdarão 

o Reino de Deus? Não vos deixem enganar: nem imorais, nem idólatras, nem 

adúlteros, nem os que se entregam  a práticas homossexuais  de qualquer 

espécie, 10 nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras 

drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o Reino de Deus. … 
 

Mandrake é um antigo personagem de Quadrinhos que possui, a partir da sua 

segunda revista o poder da ilusão (Lee Falk mudou de magia para ilusionismo). 
 

 
 

Os bandidos não são transformados de verdade, eles pensam, agem, imaginam 

aquilo que o herói faz por sugestão hipnótica. Eles vivem uma ilusão como se 

fosse real. Estão presos a uma realidade imaginária pelo poder do mágico. 

Estão vivendo algo que é real aos seus olhos, mas na verdade é uma trapaça, 

um ardil, uma brincadeira mental. 
 

Ao ler os textos bíblicos nós veremos que Deus trata ao comportamento “sem- 

gênero” como uma trapaça, como um ardil, como uma fraude, como um 

engano – não vos deixeis enganar – como se algo pudesse afetar a mente, os 

sentidos e as emoções, mas não fosse LEGITIMO. 
 

No filme dos Vingadores é conhecida de todos a cena em que Loki manipula 

as emoções de todos (menos da Viúva Negra, off course), 

http://bibliaportugues.com/1_corinthians/6-8.htm
http://bibliaportugues.com/1_corinthians/6-9.htm
http://bibliaportugues.com/1_corinthians/6-10.htm
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Um estudo detalhando como o Facebook manipulou secretamente o feed de 

notícias de aproximadamente 700 mil usuários com o objetivo de avaliar o 

"contágio emocional" desencadeou revolta na rede social. Os resultados do 

estudo foram propagados quando a revista online Slate and The Atlantic 

abordou o assunto no sábado. "Estados emocionais podem ser transferidos para 

os outros por meio do contágio emocional, levando as pessoas a 

experimentarem as mesmas emoções de modo inconsciente", afirmam os 

autores da pesquisa. 
 

"Estes resultados provam que as emoções expressas pelos outros no Facebook 

influenciam nossas próprias emoções, o que evidencia o contágio em larga 

escala via redes sociais." 
 

O texto de Filipenses 3:2 
 

Tomai cuidado com os “cães”, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado 

com a falsa circuncisão! 
 

Fala-nos para tomar cuidado com a MANIPULAÇÃO que transforma pessoas em 

marionetes humanas. 

http://bibliaportugues.com/philippians/3-2.htm
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O termo “cães” que Paulo usa era usado para oficiais religiosos de templos que 

havia escravidão sexual disfarçada de ‘sexo sagrado’. Uma farsa que era um 

‘bordel’ onde meninas e meninos adolescentes eram conduzidos por meio de 

religiões a um mundo no qual uma vez que tivessem entrado só saiam mortos. 

Eram enganados por um DIRCURSO MENTIROSO, absurdamente maligno, cujo 

interesse era torná-los presos a um mundo sexual falso, enganoso, manipulador 

e destrutivo. Perdiam sua inocência, sendo conduzidas a PERVERSÂO SEXUAL 

alheia, pedofilia disfarçada de conteúdo legitimo. 
 

O termo “cuidado com os da falsa circuncisão” fala de religiosos que mentiam, 

judeus falsificados, cuja intenção era erótica, pareciam ter interesse nas 

pessoas, parecia que o que eles apresentavam era belo, correto, protegia os 

interesses dos adolescentes, mas na verdade... 
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Muitos adolescentes estão sendo manipulados por falsos sentimentos, por 

emoções inspiradas por desejos eróticos alheios. 
 

Quando a mãe amorosa defende a ‘vontade’ e concorda com a condição ou 

escolha da sexualidade de seu filho ou filha, imagina estar agindo com um ‘ato 

amoroso’, compreende a aceitação do comportamento do filho, ou de sua 

condição como algo coerente ou correto. A questão é que na verdade a 

“mãe”, pai, parente, amigo ou amiga, convencido do ‘bem-estar’ do “sem- 

gênero” está agindo contra o conselho divino, está rejeitando a visão de quem 

enxerga a todas as coisas e que conhece profundamente a condição humana. 
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O Espírito de Deus conhece a nós mesmos mais do que nós mesmos. E conhece 

a todos os seres humanos de um modo incomparável: 
 

 
 

 
 

AO DEFENDER a posição, ao comportamento, a causa, a visão do “sem- 

gênero”, não o estamos protegendo, nem amando, nem cuidando dele. 

Estamos alimentando quem o fere, quem o destrói, quem o anula, a parte de 

seu inconsciente, de sua personalidade que o domina e que aprisiona sua 

verdadeira natureza. 
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I Coríntios 
 

…8 Entretanto, sois vós mesmos que praticais a injustiça e cometeis fraudes, e 

tudo isso contra seus próprios irmãos! 9 Não sabeis que os injustos não herdarão 

o Reino de Deus? Não vos deixem enganar: nem imorais, nem idólatras, nem 

adúlteros, nem os que se entregam  a práticas homossexuais  de qualquer 

espécie, 
 

Alerquina era a famosa psicóloga que enlouquece ao tratar do Coringa. 

http://bibliaportugues.com/kja/1_corinthians/6.htm
http://bibliaportugues.com/1_corinthians/6-8.htm
http://bibliaportugues.com/1_corinthians/6-9.htm
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Ela o trata por meses ou anos no Asilo Arkhan, mas não resiste aos devaneios do 

Coringa, apaixona-se por ele, que a manipula psicologicamente e então ela 

‘se quebra’ e adquire uma personalidade tão louca como a do ‘amado’. 
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As Escrituras dizem que a verdadeira natureza humana está escrita em seu DNA, 

em sua biologia, em seu corpo. Não é uma ‘escolha’ ou uma opção que 

traduzem o gênero humano. E que uma ‘escolha’ psicológica que seja contrária 

aquilo que o corpo traduz em seus cromossomos, em sua identidade biológica, 

é dar ouvidos ao ‘Coringa interior”. É como se escolhêssemos a identidade 

errada, que se passa pela verdadeira. É abraçar a um ESTELIONATÁRIO de 

modo voluntário. É dar ouvidos ao lado sombrio da força. O desejo “sem- 

gênero” necessita ‘amarrar’ sua dimensão natural. Essa luta faz com que ele 

anule sentimentos, sentidos, que são imanentes, que fazem parte de seu íntimo, 

amordaçado. 
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Essa ‘anulação’ é dolorosa, exige um combate continuo. 
 

 

 

 
 

 
 

A mente humana pode ser influenciada por forças externas. Embora não haja 

crise ou rejeição dos sentimentos, não haja revolta interior contra o desejo sexual 

em si, a vontade de fazer sexo com um igual não sofra APARENTE contradição, 

seja ‘natural’, não existe condição que contrarie as Escrituras que conceda 

plenitude ao ser humano. 
 

 
 

 

 

 

ESSA TAL DA SEXUALIDADE, AINDA 
 

Sobre a inconstância da alma 
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O sentimento de desejo pelo sexo do mesmo gênero é possível para qualquer 

ser humano, assim como outras inusitadas formas de sexualidade. A 

sexualidade é um produto que une as esferas físicas e psicológicas, a 

imaginação e o toque. Muitos sentem prazer com simuladores de sexo. Há 

dezenas de homens casando-se com bonecas que imitam a textura e a forma 

humana. Há esposos na Tailândia que não aceitaram a morte de suas noivas e 

a desenterraram pelo afeto que por elas sentiam. Temos todo tipo de exercício 

da sexualidade nos dias de hoje, mulheres substituíram o relacionamento com 

outros homens pelo uso de aparelhos, temos a virtualização sexual com jogos, 

com conversas com câmeras, etc. 
 

 
 

 
 

Nos campos de concentração em meio a terrível sofrimento temos casos de 

mulheres que se apaixonaram por outras por meio do trauma, e a morte 

iminente. Sem fazer um julgamento moral, temos a mesma situação nas prisões. 

O ser humano pode vir a alterar seu comportamento sexual sob determinadas 

e graves circunstancias, seja pelo trauma, pelo abuso, pela necessidade, pelo 

escravagismo. A sexualidade é de caráter complexo, podendo ser 

influenciada, igualmente, pela espiritualidade. Temos mães que ofereceram a 

sexualidade de seus filhos em rituais de feitiçaria em troca de favores, dinheiro 

ou poder, ou sob o comando de entidades. Todos os ‘pais de santo’ brasileiros 

tiveram suas identidades sexuais originais oferecidas a entidades. A maioria ou 

a totalidade deles vive atualmente debaixo de uma orientação sexual “sem- 

gênero”. Toda conversão de pessoas, que tiveram suas identidades sexuais 

oferecidas em rituais de quaisquer gêneros, RETOMAM sua identidade original, 

ao serem libertas dos poderes que as aprisionam nessa situação. 
 

Por isso a importância de não expor a criança a prática de nenhuma atividade 

sensualizante,  preservando  sua  natureza,  seu  processo  de  crescimento.  A 
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televisão é um meio extremamente agressivo e sem qualquer responsabilidade 

com relação a uma pedagogia que preserve a psique da criança. A qualquer 

instante a criança está sujeita a ouvir e a ver coisas que podem vir a afetar sua 

mente. Seja a imagem de um filme de terror, de violência ou erótico. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

O mistério da feminilidade 
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O corpo feminino foi criado com o propósito de conceder prazer ao homem e 

vice-versa. Há centenas de mudanças que acontecem quando uma mulher se 

aproxima apaixonadamente de um homem. Esses sinais são biológicos, são 

parte de sua natureza e só acontecem nela através do relacionamento com o 

masculino. Da dilatação da pupila a mudança de temperatura de seu corpo, 

da mudança de tonicidade das partes superiores da pele e da inclinação dos 

pelos subcutâneos (fica mais macia) até a mudança do ritmo do andar. Até o 

cabelo da mulher apaixonada sofre mudanças. Cientistas comportamentais 

verificaram que há dezenas de pequenas mudanças, algumas imperceptíveis, 

do timbre da voz até variações no hálito, no odor. 
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Há uma interação física, uma mudança dos corpos das pessoas que se 

apaixonam, tais micro-mudanças não acontecem em casais do mesmo gênero 

porque grandiosa parte da sexualidade humana não é psíquica, não é 

psicológica e nem consciente. Essa interação é um processo orgânico natural 

fruto do projeto original que visa a união do homem e da mulher e os prepara 

para o mistério da unidade que em determinado instante dará a origem a uma 

criança. O ser humano é projetado para nascer dessa união, só este processo 

que dá origem a vida humana, onde o feto recebe 50% de herança paterna e 

50% de herança materna, através da fusão do DNA da mãe e do pai. Ao nascer 

uma criança procurará instintivamente sua mãe. Ao crescer, instintivamente 

procurará ao pai. 



26  
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Sobre a homo-afetividade/homossexualismo 
 

Deus deseja a plenitude humana. Essa é a essência do Evangelho. 

Jo 8.36 

Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 
 

Deus não proíbe coisas por proibir. E nem as permite por permitir. Todos os atos 

divinos são baseados em sua sabedoria, na sua inteligência, no seu 

discernimento espiritual sobre o universo. Deus enxerga o que é invisível e 

desconhecido para nós, ele vê também, antes que aconteçam, as futuras 

consequências de nossos atos. Ele conhece nossa constituição porque elaborou 

o projeto, conhece os limites de nossa alma, sabe exatamente o que é nocivo 

para nós. Nosso universo não é o universo original. Nem de longe. Ao nosso redor 

operam forças de destruição, muitas delas invisíveis para nós. Não para ele. 
 

Quando as Escrituras dizem – ‘Não faça’ não é com base em conceitos da 

moral judaica, em costumes da antiguidade ou nas interpretações de 

jurisprudência antiga ou teológica dos escribas e posteriormente dos apóstolos. 

Paulo não é o culpado pelos conceitos das Escrituras. 
 

Mas, nos dá a dica, a visão sobre o que está por detrás dos conceitos dela: 
 

Filipenses 4.8 
 

“Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo o que 

for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo 

o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso 

pensai.” 
 

Tudo que Deus permite é 
 

- Verdadeiro 
 

- Justo 
 

- Puro 
 

- Amável 
 

- Ético 
 

- Virtuoso, Excelente 
 

- Digno 
 

E se ele proíbe significa que ele compreende que TAL COISA não é VERDADEIRA 

ou não é JUSTA, ou não é PURA, ou não é AMÁVEL, ou não é DE BOA FAMA ou 

não é ÉTICA ou não possui VIRTUDE ou não é algo DIGNO. Podendo incluir mais 

de uma das antíteses elencadas. 

http://bibliaportugues.com/kja/philippians/4.htm
http://bibliaportugues.com/kja/philippians/4.htm


28  

De outro modo: 
 

Se ele proíbe algo significa que esse algo é FALSO, ou é INJUSTO, ou é IMPURO, 

ou é ODIÁVEL, ou é INFAME ou DESVIRTUOSO ou é algo INDIGNO. Ou é a soma 

de tudo isso. É falso, injusto, impuro, odiável, infame, desvirtuoso e indigno. 
 

Até onde tais palavras alcançam. Até onde o ESPÍRITO SANTO as pode 

contemplar. E veja que seu poder de compreensão sobre as coisas é enorme. 

Que não há algo escondido ou desconhecido para ele em nenhuma dimensão 

da existência. 
 

Quando o Espírito de Deus decreta que algo não é bom, não é porque ele fez 

uma CLASSIFICAÇÃO. É porque essa coisa tem algo estranho incorporado, ela 

contraria sua bondade, despreza seu amor, deixa de lado seu propósito, causa 

DANO ao ser humano. Tem o poder de nos DESTRUIR. 
 

Quando Deus estabeleceu a sexualidade humana e o amor entre o homem e 

a mulher, o estabeleceu como algo VERDADEIRO. 
 

Se ele proíbe o homo afeto, o homossexualismo é porque tal sentimento é 

FALSO! Ou ERRADO. Significa que ele é fruto de um processo irreal, ele é gerado 

e mantido pela ‘força’ através de processos psicológicos ARTIFICIAIS. Ele é 

baseado numa contradição, numa falsa interpretação da natureza intima da 

psique pela psique. Sendo algo que não traduz uma realidade espiritual, 

natural. Algo cuja estrutura interna é imposto por uma mentira. Se não 

COMPLETA, parcial.. 
 

A “paixão” entre seres humanos do mesmo gênero é, aos olhos do Espirito de 

Deus, fruto do exagero da sensualidade. É amor que é nutrido por desejo 

sensual, provido ou sustentado por desejos físicos, por apetites carnais. O amor 

humano possui múltiplas formas. O fraterno entre irmãos, o filial, entre amigos, o 

paterno e materno entre pais e filhos e o amor conjugal. Independente do 

gênero, a intensidade do afeto, carinho e a alegria de compartilhar vida, e a 

expressão do amor através do toque, do abraço, da ternura não exteriorizações 

dos vários tipos de amor, dos diferentes tipos de afeto. Ou diferentes DIMENSÕES 

do amor. Deus proveu ao ser humano uma tremenda capacidade de amar. A 

realização plena do amor entre pessoas do mesmo gênero em sua plenitude é 

a AMIZADE. Jesus dignifica este tipo de amor colocando numa esfera maior que 

a do amor conjugal e até do amor entre irmãos: 
 

Ninguém tem amor maior que esse o de dar a vida por um amigo 
 

Ninguém compreende mais a respeito de toda esfera do amor humano que 

Cristo. Toda a Escritura é revelada por Jesus. Ele compreendeu que quando o 

ser humano ultrapassa a fronteira da amizade, abraçando a esfera do desejo 

pela pessoa do mesmo gênero, ele está vivendo um amor afetado pela 

sensualidade, contaminado pelo pecado, transtornado por forças espirituais 

que desvirtuam os propósitos de Deus.   Os muitos tipos de amor podem se 
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misturar, se complementar, se completar. Nenhuma pessoa pode amar além 

da capacidade amorosa que Deus colocou no ser humano. Do mesmo modo 

não existe algum tipo de amor que substitua o amor de uma mãe por seu filho. 

O amor filial não pode substituir o amor de um irmão, ou de um conjuge. 

Quando um casal do mesmo gênero se une, o que há de real em sua relação 

é fraternidade e amizade. O afeto entre ambos, aceito como LEGITIMO pelo 

Espírito de Deus vai até esta fronteira. 
 

A mente humana é poderosa para criar coisas imaginárias, fantasticamente 

reais. O mundo da alma humana é vasto, desconhecido e inexplorado. 

Centenas de jovens se suicidam no Japão no dia 03 de setembro que marca a 

volta do ano letivo após as férias porque CREEM não serem mais capazes de 

suportar as pressões da competitiva sociedade japonesa. Muitos confiaram 

tudo que possuem no ilusório poder das riquezas. Famílias já foram dizimadas 

por pais que se suicidaram ao perder o status quo, um cargo, uma alta patente 

ou posição social ou financeira, porque suas mentes estabeleceram firmemente 

que status é sinônimo de vida e que não há felicidade fora dos recursos 

financeiros. A esquizofrenia atinge milhares que não distinguem entre os vultos e 

vozes dos personagens criados por sua mente e a realidade. O fanatismo 

religioso baseado em mentira já matou milhares que deixaram de lado suas 

vontades individuais para abraçarem como verdades absolutas a palavra de 

um falso Messias. Os fãs criam ligações com seus ídolos que gera neles fortes 

emoções. Cenas de desmaios de fãs de dezenas de celebridades são comuns 

ao redor do mundo. Muitas fãs se apaixonam por seus ídolos, que representa na 

maioria das vezes um personagem, amando o papel exercido como se fosse 

uma pessoa real. Por alguns meses, e depois misteriosamente a forte comoção 

emocional se desfaz como se jamais tivesse existido. Na internet é comum o 

golpe do ‘romantismo fake’ em que nas agencias de casamento pessoas se 

inscrevem somente para conquistar alguém e conseguir dinheiro e após isso 

desaparecer. Em milhares de locais de feitiçaria espalhados pelo país vão 

mulheres chorando e buscando uma solução mágica para que a pessoa 

compromissada muitas vezes, manifeste reciprocidade de afeto. O termo 

‘mentira’ nas Escrituras se exemplifica por falsificação de pesos para medidas, 

por projetos ocultos cuja intenção é matar ao inocente. Um projeto com erros 

pode gerar graves acidentes. Um conceito ‘mentiroso’ ou um ‘engano’ pode 

destruir uma estrutura. Destruir um equipamento. 
 

O último texto das Escrituras que menciona o homossexualismo é uma 

reprovação. O primeiro termo dessa reprovação é: “Ficarão de fora os 

MENTIROSOS” De certo modo, os que enganaram e os que enganaram-se a si 

mesmo. A associação no livro de Apocalipse de ‘homossexualismo’ com 

‘mentira’ é uma PROVOCAÇÃO divina, a luz do que ele sabe sobre o ser 

humano. 
 

Há hoje milhares de mulheres que foram enganadas pelos seus sentidos, pelos 

seus sentimentos, afeiçoando-se a um ‘artista’ a um ‘hipócrita’ que representou 
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o papel de apaixonado para conseguir benefícios, destituídos de qualquer 

afeto. 

O “sem-gênero” está vivendo uma ‘realidade’ ‘enganado’ pelos seus sentidos. 

E por não dar lugar a sua consciência, vai perpetuando em sua vida um estado 

pecaminoso. 
 

I Timóteo capitulo 1:9; 10 diz: 
 

Sabendo isto, que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos e 

obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os 

parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, 

para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, e para o 

que for contrario a sã doutrina. 

 

 

As coisas erradas que fazemos sempre estão acompanhadas de outras, que 

parecem andar juntas de vez em quando. Quando Paulo agrupa as desvirtudes 

acima ele de certo modo as assemelha, as compara, atribui a elas valor 

semelhante. Há homens que praticam literalmente tais coisas. Mas, há sua 

representação nas coisas que praticamos. 

 

 

Alguns destes termos e sua representação nos chamam a atenção: 
 

- Obstinação - obstinados 
 

- Irreligiosidade - irreligiosos 
 

- Devassidão – devassos 
 

- Perjurio - perjuros 
 

- Sequestro – roubadores de homens 

 

 
 

Alguns termos esclarecem coisas a respeito do pecado da homossexualidade: 
 

- Obstinação – Não querem mudar, não aceitam que estão vivendo em 

pecado, não aceitam o conselho das Escrituras, não admitem estar em erro. 

Obstinadamente buscam formas para justificar seus atos; 
 

- Irreligiosidade - A maioria vive uma vida odiando a religião, a maioria delas. 

Porque odeiam serem condenados, porque não desejam se ARREPENDER. Seus 

anseios religiosos são supridos por práticas mágicas que não exijam mudança, 

que não tenha ditados morais, que não estabeleçam códigos de conduta. Uso 

de cristais, de misticismo, de simpatias, religiões nas quais espíritos aceitem a sua 
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condição. Tais como a macumba e o candomblé. CUJA ACEITAÇÃO a 

OFERENDA da sexualidade de crianças, significa que apoiam pais que queiram 

TROCAR a identidade sexual de uma criança em função de um benefício! 
 

- Devassidão - A devassidão é clara nas festas de Carnaval, nas passeatas, nas 

manifestações pelos direitos dos homossexuais. Toda manifestação tem o 

caráter DEVASSO – isso é uma marca do movimento – com exposição de seios 

produzidos artificialmente, nudez, simulação de sexo ao vivo, roupas e adereços 

eróticos, carícias e beijos provocativos em lugares públicos. Uma releitura dos 

bacanais da antiguidade. Não existe manifestação pública de rua da causa 

Gay que não seja DEVASSA. Porque é uma MARCA espiritual que geralmente 

acompanha a manifestação “sem-gênero” no mundo. 
 

 
 

- Perjúrio - Perjúrio é a mentira praticada em juízo, num tribunal, quando alguém 

mente diante do Juiz a favor de alguém. Significa que estão mentindo, diante 

do Espírito. Quando o “sem-gênero” diz que é feliz ele comete PERJURIO. Porque 

a CONTRADIÇÃO em que vive ROUBA dele a felicidade. 
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O termo ‘gay’ significa ‘alegre’. É comum vemos o “sem-gênero” brincando, 

rindo. Essa característica lúdica é seu disfarce. Uma vestimenta psicológica, 

uma ‘defesa’ gerada pela mente para esconder o verdadeiro estado de sua 

alma. 
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Perjúrio, na sua representação, simboliza uma séria atitude de esconder, simular 

uma inverdade, negar um fato. 

O “sem-gênero” masculino “finge” ser mulher, ele se ‘veste’ psicologicamente 

de algumas características externas da feminilidade. 
 

O resultado é constrangedoramente artificial. A imitação consciente ou 

inconsciente das atitudes e trejeitos femininos caracterizam todos os 

homossexuais masculinos passivos. E a maioria das homossexuais femininas 

ativas. Homens se comportando ou querendo parecer ser uma mulher e 

mulheres agindo como se fossem homens. Há mudança na postura, no 

caminhar e na voz. É uma imitação, os movimentos não são naturais, é um 

comportamento artístico, teatral, lúdico, involuntário e muitas vezes 

inconsciente. O movimento feminino é por natureza, mais gracioso que o 

masculino. Sua flexibilidade natural também. 
 

- O termo sequestro fala-nos acentuadamente, embora não exclusivamente, 

da pedofilia. Da atitude de muitos pedófilos de tentarem ‘iniciar’ na prática 

“sem-gênero” a crianças e adolescentes de ambos os sexos. Lembra-nos da 

tentativa de milhares em ‘seduzir’ por meio de ‘suborno’, usando de dinheiro ou 

presentes para ganhar o afeto e conseguir após um relacionamento sexual. 
 

Ao conviver com um amigo “sem-gênero” compreenda que ele está vivendo 

segundo ou enganado por seus desejos e por seus apetites carnais; que ele está 

vivendo preferindo o amor aos seus desejos, rejeitando por motivos pessoais ao 

projeto natural e divino, ao menos para essa área especifica de sua vida. 
 

Todo  ser  humano  necessita  aprender  a  ouvir  ao  Espírito  de  Deus.    Não é  

apropriado rejeitar seus conselhos. 
 

Por isso destina a si mesmo viver - INDEPENDENTE DE SUAS VIRTUDES,  DE SUA 

IDONEIDADE, DE SUA BONDADE, DE SEU INTELECTO, DE SUA CRIATIVIDADE OU DE 

SUA ALEGRIA - um mundo PSICOLÓGICO INCOMPLETO no que diz respeito a sua 

sexualidade. 

 

 

Incompletitude 
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Incompleto e em contradição corpo-mente. O seu desejo sexual ilegítimo à luz 

de GENESIS, os privará da plenitude para o qual foi criado. Por sua 

desobediência não desfrutarão de um projeto excelente e melhor para sua 

vida. 
 

RISO NÃO SUFOCA DOR. 
 

A psicóloga Marisa Lobo diz o seguinte: 
 

A sociedade acadêmica, em todas as áreas, tem recebido informações 

manipuladas, conforme desejos e interesses de alguns militantes que mais 

parecem políticos, do que profissionais de saúde mental. 
 

 
 

Criou se uma falsa idéia, um mito, de que a homossexualidade não pode e não 

deve ser tratada e quem, por insatisfação, por não aceitação de sua própria 

condição, orientação e ou opção tentar mudar, ou tratar esta realidade 

distônica, por assim dizer, estará incorrendo em um crime. 
 

Lembrei-me agora do termo alienação parental onde um dos pais, para garantir 

o pátrio poder sobre seu filho, aliena a criança colocando inscrições falsas em 

seu cérebro, difamando o outro lado deste relacionamento (pai ou mãe), 

criando, com esta alienação, uma subjetividade mentirosa que acaba se 

tornando uma verdade fabricada, ou seja, uma situação falsa é gerada e aceita 

como verdadeira, prejudicando a criança em sua estrutura emocional para o 

resto da vida. Mas, quem se importa? O alienador não se preocupa pois o que 

vale é seu direito de poder sobre o outro, e seus interesses escusos, nunca os 

sentimentos e desejos desta criança em si. Em cima de uma inverdade de que 

a resolução proíbe tratamento para homossexuais, e quem ousar tratar será 

cassado, por exemplo, criou se um silêncio em torno do assunto, que virou um 

mito e tabú, e ninguém ousa questionar. 
 

Se houvesse em tal conduta motivos verdadeiros, se houvesse em tal relação 

benefício espiritual, se tal envolvimento emocional trouxesse edificação, alegria 

verdadeira, ou pudesse ajudar na construção do caráter humano ou pudesse 

contribuir para sua felicidade,  o Espírito Santo não declararia através de Cristo 
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no ultimo instante da profecia das Escrituras, Apocalipse, tratando de coisas 

futuras, sua reprovação absoluta. 

“Apocalipse 21:8,27 
 

“Porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os 

que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os 

mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde 

perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte!” A Nova 

Jerusalém …” 
 

Apocalipse 9 
 

21 da mesma forma, não se arrependeram dos assassinatos cometidos, das suas 

feitiçarias, da sua perversão sexual e de todas as  formas  de apropriação 

indébita. 
 

Filipenses 3:2 
 

Tomai cuidado com os “cães”, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado 

com a falsa circuncisão! 
 

1 Coríntios 
 

…8 Entretanto, sois vós mesmos que praticais a injustiça e cometeis fraudes, e 

tudo isso contra seus próprios irmãos! 9 Não sabeis que os injustos não herdarão 

o Reino de Deus? Não vos deixem enganar: nem imorais, nem idólatras, nem 

adúlteros, nem os que se entregam  a práticas homossexuais  de qualquer 

espécie, 10 nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras 

drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o Reino de Deus. … 
 

Falando sem rodeios, aos olhos do Espírito de Deus a paixão e o amor sexual 

“sem-gênero” é baseado numa INVERDADE. Num ENGANO, sua base não é 

REAL. ELA é uma FALSA expressão da VERDADEIRA natureza da sexualidade 

humana. 

 

 

A expressão “amor entre iguais” é aos olhos do Espírito de Deus um ato de 

infelicidade disfarçado em ato de ternura, tornando-se um ato de aprisionar a 

vida, a verdadeira natureza humana, disfarçado de liberdade de viver. 
 

Nós vivemos num mundo de manipulação sexual. Temos hoje a erotização 

precoce das crianças como grave problema. A formação, o desenvolvimento 

psicológico sexual da criança pode ser extremamente afetado com a 

erotização precoce 
 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CXxq2SsPev  

o 

http://bibliaportugues.com/revelation/21-8.htm
http://bibliaportugues.com/kja/revelation/9.htm
http://bibliaportugues.com/revelation/9-21.htm
http://bibliaportugues.com/philippians/3-2.htm
http://bibliaportugues.com/kja/1_corinthians/6.htm
http://bibliaportugues.com/1_corinthians/6-8.htm
http://bibliaportugues.com/1_corinthians/6-9.htm
http://bibliaportugues.com/1_corinthians/6-10.htm
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=CXxq2SsPevo
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=CXxq2SsPevo
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=CXxq2SsPevo
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Esse comercial da década de 80 com as sandálias da Xuxa, as crianças usam 

expressões faladas, com entonação e palavras comuns em atos sexuais de 

falantes da língua inglesa, sexo implícito num comercial de sandalinha. 
 

A formação sexual de um adulto é poderosamente uma função de sua 

infância. 

Além da erotização, temos os problemas de OBSCENIDADE INFANTIL de diversas 

propagandas. 
 

 
 

 

 

 
Em experimentos realizados em acampamentos de verão no final da década 

de 50, o psicólogo social Muzafer Sherif, nascido na Turquia e naturalizado 

americano, descobriu que meninos em idade escolar se tornavam cruéis e 

agressivos com seus colegas quando colocados em grupos que tinham de 

competir por recursos escassos. 
 

Ainda mais impressionantes são os estudos sobre obediência realizados na 

Universidade Yale no começo dos anos 60 por Stanley Milgram. Em experiência 

simulada sobre a memória, homens comuns foram orientados a dar choques 

com intensidade crescente numa pessoa que se passava por aluno (era na 

verdade um assistente do coordenador da pesquisa, e não sentia os choques). 

Todos os "professores" estavam dispostos a aplicar "choques intensos" de 300 volts 
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e dois terços deles fizeram tudo que o coordenador da pesquisa pediu, dando 

o que acreditavam ser choques de 450 volts. Os participantes da experiência 

continuaram a punir os alunos mesmo depois de saberem que eles tinham 

problemas cardíacos e de ouvi-los gritar de dor. 
 

 
 

 
 

Quando você defende a causa “sem-gênero”, você está, defendo um teatro 

do absurdo. 
 

O teatro do Absurdo 
 

A alma que dança sob um teto feito de palha em chamas, acaba por se tornar 

cinza uma hora dessas. 

Transtorno de identidade é um dos nomes concedido à tremenda luta que a 

psique humana trava contra a própria necessidade de aceitação. 
 

Há uma síndrome denominada pela psicologia como “delírio de negação” que 

uma pessoa está convencida que está morta, ainda que respire, compartilhe 

da companhia de entes queridos, ainda que continue tendo necessidades 

fisiológicas, ainda que perceba sua respiração, e seus batimentos cardíacos. 
 

A alma humana pode abraçar e se corromper dentro de si mesma, desviando- 

se do verdadeiro de um modo tão absurdo e tão obstinado que abraça 

fantasmas, abraça com ternura a delírios como se fossem sua própria realidade. 
 

Essa frenética dança com a loucura faz de alguns fantoches de sua própria 

imaginação, escravos de suas obstinações e atores (in)voluntários de uma 

história de ficção, ao qual estão irremediavelmente acorrentados. Como 

personagens de um pesadelo, incapazes de despertar de seu delírio. 



38  

A loucura é o instante onde a psique cai num profundo abismo, seja em virtude 

de um trauma emocional - de proporções tão gigantescas que faz desfalecer 

ao tecido do pensamento - seja através do uso continuo de drogas químicas, 

por contaminações com produtos que danificam a rede neural, (o “chapeleiro 

louco” de Alice no País das Maravilhas é um personagem baseado no fato de 

que os chapeleiros ingleses do final do século XIX usavam chumbo para 

armação dos chapéus, e sua contaminação os enlouquecia ao contato de 

muitos anos), seja pela obstinação em abraçar os pensamentos e aos 

sentimentos mais sombrios, a maioria de origem imaginária, frutos de uma 

irrealidade, pensamentos falsos tratados como se fossem verdadeiros, por anos 

a fio. 
 

Até que, em dado momento, à semelhança de um infarto do coração, a psique 

se rompe, se desestrutura. 

O teatro do absurdo acontece quando partes da psique agem ou atuam de 

modo autônomo da pessoa, manifestando personalidades e comportamentos 

como que movidos por forças independentes, controlam ou manipulam 

decisões, sentidos, percepções, atacando e distorcendo ao intelecto, “ferindo” 

profundamente as emoções. 
 

Teatro onde milhares são manipulados por construções da psique, as quais não 

representam a totalidade ou integralidade do que uma pessoa é. 
 

O termo psicológico mais utilizado para tal situação é dissociação. Pessoas, 

seres humanos que são dominados por fobias tão aterradoras que lhes 

paralisam a capacidade de viver. A depressão é um estado de luto cuja força 

que atua na psique é tamanha que altera o comportamento químico do 

cérebro e de muitos hormônios, atingindo terminações nervosas e impactando 

o funcionamento de outros órgãos. 
 

O teatro do absurdo ocorre é quando uma pessoa é dominada por um 

transtorno emocional que lhe domina a capacidade de pensar, sente como se 

o mundo doesse insuportavelmente. Como se ela se tornasse a vítima sem 

esperança de um drama que é incapaz de suportar, chorando e correndo para 

dar fim ao seu sofrimento, que sempre será passageiro, suportável e superável, 

se houver uma mão amorosa estendida em sua direção. Se houver alguém que 

possa entrar em meio a escuridão da mente em agonia e mostrar um feixe de 

luz. As Escrituras tratam de um homem que adoeceu pelo amor ao dinheiro. 

Dominado pela ganancia, esqueceu a virtude, desprezou a generosidade. 

Então construiu um mundo de riquezas, incapaz de gastar. Planejou recolher 

tudo que conquistou, com um único intento: Atender somente suas 

necessidades, até o final de sua vida. Mas, na noite em que finalmente terminou 

de ajuntar, de investir, de recolher, de guardar a grande fortuna, a voz da morte 

lhe convocou: 
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- Louco, essa noite tua alma será requisitada. E o que tens acumulado, para 

quem será? 

A mentira por nefasto poder age em muitas dimensões. Também é manifesta 

na ilusão, observada no engano, percebida na simulação, estabelecida pelo 

irreal, propondo o que aparenta ter valor, mas que não o possui. A mentira nos 

adoece através do delírio; contamina-nos na ilusão do amor não 

correspondido; na crença em manter conceitos falsos; na adoração idólatra de 

um capricho; quando vivemos por aquilo que é falso; ao concedermos valor 

imerecido ao que é inútil; quando enaltecemos como digno aquilo que não 

possui dignidade. Quando investimos todo nosso tempo e afeto, desejo e 

vontade, determinação e forças, dedicação e atenção, num fantasma criado 

pelos abismos do coração! 
 

Quando abraçamos ao “amigo imaginário” pelas veredas mal iluminadas da 

nossa mente enganosa. 
 

Imagine crer a vida inteira numa mentira religiosa, numa inverdade acadêmica, 

ou apostar a vida numa ilusão? 
 

A mentira se manifesta na teimosia em não abandonar aquilo que nos destrói. 

Ou quando REPRESENTAMOS um papel que não nos representa. Ou quando 

somos forçados a representar algo que não representa nossa essência. Quando 

somos dominados por uma parte doente de nossa alma. Ou por um espectro 

de origem desconhecida, quando a sombra se sobrepuja ao verdadeiro. 
 

Quando nos tornamos atores secundários de nossa própria história, dando lugar 

a um script de autoria de terceiros. 

Quando entregamos às nossas paixões o direito de conduzir nossas decisões e 

nossa própria existência, estamos atuando no teatro do absurdo. 
 

Quando as Escrituras declaram que era proibido no Velho Testamento que o 

homem vestisse roupas de mulheres e que mulheres se vestissem como homens, 

o Espírito de Deus contemplava não roupas feitas de tecidos ou peles, não os 

adereços que enfeitam roupas femininas ou os tipos de peças de vestuários que 

cada civilização propôs como roupa masculina ou feminina. Ele está olhando 

para a mente humana, para as vestes do espírito. Ele está olhando para a 

COMPLEXA alma do ser humano, ciente que chegaria o dia que ele duvidaria 

até de sua identidade sexual. Ciente de que o ser humano iria abraçar em 

muitas civilizações e épocas a voz do script errado, ouvindo obstinadamente os 

próprios fantasmas, suas paixões e sentimentos... Desprezando sua mais íntima 

natureza. Desprezando as vozes até deu próprio corpo. Abafando a voz de sua 

consciência, a voz de seu espírito. Para dar ouvidos a um espectro feito de 

ilusão. 
 

Vivemos num mundo onde os seres humanos rejeitam a dádiva da sexualidade 

concedida  pela  vontade  e  presciência  divina,  obstinadamente  desejando 
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vestir vestes que não lhe pertencem. Obstinadamente desejando viver o teatro 

do absurdo. 

Há dentro da alma humana uma dimensão pouco estudada pela psicologia ou 

pelas disciplinas espirituais. O LÚDICO. A brincadeira e o jogo fazem parte da 

EXISTÊNCIA. 
 

A criação de um mundo imaginário com regras próprias onde estamos 

conscientes da realidade e ao mesmo tempo desempenhando um papel no 

jogo para que nossa alma dance. A dança, o romance, o banquete, as disputas 

jurídicas e até o modo como interpretamos os signos da fala, fazem parte da 

capacidade lúdica de nossas almas. O domínio do romance e da paixão, e o 

relacionamento entre seres humanos é impossível sem a dimensão do lúdico. 

Mas, a ilusão e os poderes psíquicos e espirituais que desconhecemos podem 

prender a alma indefinidamente dentro do lúdico que existe dentro de nossas 

psiques. O lúdico sadio nos capacita a imaginarmos, a criarmos e a sonharmos. 
 

O lúdico adoecido é como uma dança dominada por um ato de magia, 

quando a feiticeira no conto fantástico força alguém a dançar, mesmo contra 

sua vontade, até o desfalecimento. 
 

A alma humana dança sob um teto de palha em chamas. E muitas vezes 

somente ouvindo a voz dos profetas, crendo na sabedoria divina, desejando 

intensamente viver na plenitude da humanidade, da vida, e do propósito de 

Deus, a alma permanecerá incólume, dançando entre as brasas que caem do 

teto de palha feito de chama. Porque Deus é fogo consumidor. 
 

E quando a alma o abraça, se incendeia. Contudo, não queima e não se 

desfaz. Essa é a mensagem da sarça ardente. Então o teto incendiado não faz 

tanta diferença. 
 

E cheio desta presença santa, o coração tem então plena liberdade para 

abraçar todos os domínios da mente e da imaginação, desfazendo os 

fantasmas, espectros e ilusões, com um sopro. 

 

 

A causa “sem-gênero” é manipulada por movimentos que ignoram 

necessidades individuais. Quando você a defende você não está defendo o 

“amor entre iguais” você está defendendo um movimento filosófico, uma 

doutrina de comportamento que esconde depressão e tentativas de suicídio 

da maior parte dos jovens nessa condição de contradição, que sofreu abuso 

na infância em mais de 50% dos casos. E que MENTE sobre as causas – todo texto 

de grupos ativistas corrompem os motivos verdadeiros e elegem o que lhe 

favorece – declaram que é a rejeição dos familiares, dos amigos, dos colegas 

de escola ou trabalho – e somente essas causas – que conduziram os jovens 

homossexuais a tentativas e mesmo a morte através de suicídios. 
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O Escritor Julio Severo apresenta uma estatística igualmente assustadora: 
 

Meu texto mais importante sobre pedofilia encontra-se no e-book As Ilusões do 

Movimento Gay que, entre os pontos, traz uma pesquisa que avaliou pedófilos 

heterossexuais e homossexuais. Os resultados da pesquisa apontaram: 
 

· 153 pederastas homossexuais tinham estuprado 22.981 meninos por um 

período, em média, de 22 anos. 
 

· 224 pedófilos heterossexuais tinham estuprado 4.435 meninas por um período, 

em média, de 18 anos. 
 

· Cada pederasta “sem-gênero” violentou em média 150 meninos, enquanto 

cada pedófilo heterossexual violentou em média 20 meninas. 
 

Conclusão: o índice de abusos contra crianças por homossexuais é 750% maior 

que o índice para heterossexuais. 
 

Todos os meninos são violentados por homossexuais. 
 

A Dr. Judith Reisman, investigadora da "American University", em dois estudos, 

“Crafting 'Gay' Children: An Inquiry into the Abuse of Vulnerable Youth Via 

Establishment Media and the School Room" e "Partner Solicitation Language as 

a Reflection of Male Sexual Orientation", referentes ao seu trabalho sobre os 

relatórios do Instituto Kinsey, “Kinsey: Crimes & Consequences”, chegou às 

seguintes conclusões baseada em estatísticas do governo dos EUA referentes 

ao ano de 1992; de cerca de 86 a 88 milhões de homens heterossexuais, 8 

milhões abusaram de adolescentes ou crianças, o que constitui 25% do total de 

adolescentes, e uma porcentagem incerta de uma população “sem-gênero” 

estimada de cerca de 2 milhões abusaram de 6 a 8 milhões de rapazes menores 

de idade, constituindo entre 17% a 24% do total de rapazes, logo, considerando 

os números agregados, 3 a 4 rapazes foram sexualmente molestados por cada 

adulto “sem-gênero” do sexo masculino e “apenas” 0.19 raparigas são 

sexualmente molestadas por cada adulto heterossexual do sexo masculino. As 

conclusões são evidentes. 
 

Essa não é só uma mentira tendenciosa, é uma mentira criminosa. A crise da 

identidade e a depressão gerada pela mesma é independente da aceitação 

ou não de outras pessoas, ela se inicia na percepção de desejos pelo mesmo 

sexo. O movimento Gay é formado de pessoas que sofreram, todas elas, intensa 

contradição psíquica, percebendo e sofrendo a tremenda contradição entre 

seus corpos e seus desejos, e de maneira hipócrita, negam veementemente que 

essa seja a principal razão, a mais nevrálgica, a de maior amplitude, acima de 

todas as outras questões, que definiram os rumos de sua existência e 

comportamento – projetando nos outros, externalizando seu sofrimento interior 

falsamente como fruto do convívio social. Todos os motivos que contradizem a 

filosofia  do movimento são negados  pelos mesmos  que  já  vivenciaram as 
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experiências vividas. Êxodo 20:16 relata: “Não dirás falso testemunho contra o 

teu próximo.” Porém é exatamente isso que estão realizando. 

Metade dos jovens gays e lésbicas ouvidos em pesquisa feita pelo governo da 

Holanda já pensaram em cometer suicídio. Quase um em cada dez meninos e 

uma em cada oito meninas afirmam ter tentado se matar, uma atitude que 

menos da metade dos homossexuais em geral disse já ter tomado. A tendência 

é maior entre os mais jovens. É a primeira vez que esses dados são divulgados 

na Holanda, considerado o país de maior aceitação da homossexualidade na 

Europa, e geraram um alerta para o tema em outros países do continente. 

(Opera Mundi) 
 

Escolher confiar em estudos, conceitos, padrões de comportamento, ideais que 

contradigam a Sabedoria divina é condenar-se a si mesmo à um destino cruel. 
 

Como dente quebrado, e pé desconjuntado, é a confiança no desleal, no 

tempo da angústia. Provérbios 25:19 

Ainda que inconscientemente, defender a “causa Gay” estamos indiretamente 

defendo o mais significativo grupo que pratica a prostituição infantil e a 

pedofilia “sem-gênero”. 

 

 

Pedófilos são invariavelmente homens: Quase todos os crimes sexuais contra 

crianças são cometidos por homens. 
 

Um número significativo de vítimas são do sexo masculino: Até um terço de 

todos os crimes sexuais contra crianças são cometidos contra meninos (ao invés 

de meninas). 
 

Os homossexuais estão sobre-representados nas infrações sexuais infantis: 

Indivíduos de entre 1 e 3 por cento da população que tem atração sexual pelo 

mesmo sexo cometem até um terço dos crimes sexuais contra crianças. 
 

Alguns ativistas homossexuais defendem a ligação histórica entre a 

homossexualidade e a pedofilia: Tais ativistas consideram a defesa dos 

“amantes de garotos” como uma questão legítima dos direitos gays. 
 

Os temas pedófilos são abundantes na cultura literária “sem-gênero”: A ficção 

gay e também tratados acadêmicos sérios promovem a “intimidade 

intergeneracional.” 
 

Os homossexuais masculinos são responsáveis por um número desproporcional 

de casos de abuso sexual de crianças 
 

A maior parte dos pedófilos é “sem-gênero”, porque a perversão sexual 

caminha junto da DESOBEDIENCIA as leis divinas e na desobediência à vocação 

humana declarada nas Escrituras. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/25/19%2B
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5 Pois a terra está contaminada por causa de seus moradores; pois transgridem 

as leis, mudam os estatutos, e anulam o pacto eterno. Isaias 24:5 (Bíblia Livre) 

David Thorstad é um ativista “sem-gênero” e historiador do movimento pelos 

direitos dos gays. Ele é ex-presidente da Aliança de Ativistas Gays de Nova 

Iorque (gaa [na sigla em inglês]), um emblemático grupo ativista fundado em 

dezembro de 1969. A gaa, em sua origem, se opunha às leis sobre a idade de 

consentimento, que proibiam os adultos de fazerem sexo com crianças. 

Thorstad também é um pedófilo e membro fundador da North American Man 

Boy Love Association [Associação Norte-Americana do Amor Homem-Garoto 

(nambla). 
 

Thorstad sustenta que há uma ligação natural e inegável entre 

homossexualidade e pedofilia. Ele deplora amargura que o movimento pelos 

direitos dos gays tenha, em sua opinião, abandonado a pedofilia. Escreve 

Thorstad: “Os amantes de garotos estiveram envolvidos no movimento gay 

desde o começo, e sua presença era tolerada. Grupos jovens gays 

encorajavam adultos a frequentarem suas festas… Havia uma disposição de 

tolerância, até de alegria em se descobrir a imensa variedade de estilos de vida 

dentro da subcultura 

gay e lésbica.” 

 

 

Não existe um terceiro tipo de ser humano, defender ao homem não significa 

defender suas filosofias, suas crenças, seus valores, seus costumes, seus ideais, 

apesar do paradoxo. Significa muitas vezes DEFENDER O HOMEM DELE MESMO. 

Amar ao gay é amar a pessoa, o caráter, a vida, é proteger a honra, a vida e 

sua dignidade, não a sua PERVERSÃO. 

 

 

Apocalipse 9 
 

21 da mesma forma, não se arrependeram dos assassinatos cometidos, das suas 

feitiçarias, da sua perversão sexual e de todas as formas  de apropriação 

indébita. 

http://bibliaportugues.com/kja/revelation/9.htm
http://bibliaportugues.com/revelation/9-21.htm
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A mensagem dúbia de um produto, que assemelha ‘oferecer’ uma criança – 

adultizada, como produto de consumo, em paralelo com a roupa da grife. 
 

Em uma cartilha distribuída pelos defensores de direitos LGBT em cerca de 2005 

e que seria material didático para formação de crianças brasileiras, há o 

seguinte quadro: 

 

 

 
 

Uma das frases de “exemplos de mensagens” para atividades escolares da 

cartilha é: “É proibido proibir o beijo na escola”. Ou seja, propunha que as 

crianças compreendessem a normalidade de uma relação “sem-gênero” e 

induzia a erotização infantil, onde o que está dissimulado é considerar a 

normalidade de meninos beijarem (na boca) meninas, meninos beijarem 

meninos e meninas beijarem meninas. 
 

O hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas os justos se libertam pelo 

conhecimento. Provérbios 11:9 
 

A edição inaugural da Gay Community News, em 1979, publicou uma 

“Declaração ao Movimento de Liberação  Gay sobre a Questão do Amor 

Homem/Garoto”, que exortou o movimento a retornar a uma concepção de 

liberação sexual. Ela defendia que “o objetivo último da liberação gay é a 

conquista da liberdade sexual para todos — não apenas direitos iguais para 

‘lésbicas e homens gays,’ mas também a libedade de expressão sexual para os 

jovens e as crianças.” 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/11/9%2B
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A constante negação de todas as perturbadoras ligações com a pedofilia 

dentro do movimento “sem-gênero” não é um assunto puramente acadêmico. 

Talvez o aspecto mais trágico da ligação entre homossexualismo e pedofilia seja 

o fato de que os homens que molestam sexualmente garotos muitas vezes 

levam suas vítimas à homossexualidade e à pedofilia. As evidências indicam 

que uma alta porcentagem de homossexuais e pedófilos foram eles mesmos 

abusados sexualmente quando crianças: 
 

Os Archives of Sexual Behavior relata: “Uma das mais notáveis descobertas 

deste estudo é que 46 por cento dos homens homossexuais e 22 por cento das 

mulheres homossexuais relataram ter sido molestadas por uma pessoa do 

mesmo gênero. Isto contrasta com apenas 7 por cento de homens 

heterossexuais e 1 por cento de mulheres heterossexuais que relataram terem 

sido molestados por uma pessoa do mesmo gênero.” 70 
 

Um estudo de 279 homens homossexuais/bissexuais com AIDS e pacientes-caso 

e de controle, discutido no Journal of the American Medical Association, relatou: 

“Mais da metade tanto dos pacientes-caso quanto dos pacientes de controle 

relataram uma relação sexual com um homem na idade de 16 anos; 

aproximadamente 20 por cento, por volta da idade de 10 anos.” 

 

 

A boca humana é uma central de emoções e o despertamento precoce da 

erotização e do despertamento sexual são as sensações através dela. Muito 

antes da PUBERDADE feminina ou masculina a criança já pode ser erotizada 

através do beijo. 
 

 

http://www.traditionalvalues.org/urban/one-a.php#_ednref70
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Perversão sexual é uma casa mal assombrada na saúde mental ou no saudável 

exercício da sexualidade e romantismo segundo Cantares de Salomão. Ele é a 

constituição universal e soberana da paixão, na dimensão humana. 
 

 

 
O texto “da mesma forma, não se arrependeram dos assassinatos cometidos, 

das suas feitiçarias, da sua perversão sexual e de todas as formas de 

apropriação indébita.’ Associa, ou aproxima: Feitiçaria, apropriação indébita, 

assassinatos e perversão sexual. 
 

 
 

Só esse verso daria um livro. E na verdade dá: “A moça Bêbada de Apocalipse”, 

(só aconselho a leitura com recomendações médicas e jamais a noite.) O tema 

é que as trevas, demônios, hostes, dominadores, soberanias e espíritos malignos 

podem influenciar, dominar, controlar, manipular emoções e desejos. 



47  

 

 
 

Todo Pai de Santo teve sua sexualidade oferecida à entidades. 
 

 

 

 

 

 
 

Existem rituais no candomblé em que mães fazem oferenda do ‘genero sexual’ 

de suas filhas e filhos para obter prosperidade, sucesso ou mesmo a destruição 

de um noivado ou casamento, para conseguir ROUBAR o afeto da pessoa que 

com AVAREZA desejam para si. 
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A maioria dos travestis sofreram abusos sexuais em sua infância. Suas 

sexualidades são mudadas a partir do abuso que sofreram. Muitos tentaram o 

suicídio mais que uma vez. O processo de “libertação” de um travesti é 

acompanhado pela expulsão de vários demônios. Centenas deles as vezes. 
 

 
 

Na África dezenas de curandeiros do sexo foram ‘dedicados’ ao curandeirismo 

com mudança de sua sexualidade. Descrições de viajantes na África do inicio 

do século XX descrevem centenas de tribos com práticas homossexuais. Nos 

bordeis ou bares africanos havia a profissão de meninos-cantores que eram 

crianças destinadas ao entretenimento de adultos com dança, cânticos e a 
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prática de pedofilia, os romanos, os gregos, os celtas, os asiáticos e indianos 

praticaram o mesmo tipo de abuso, incentivando o uso de crianças e 

adolescentes na prática de prostituição “sem-gênero”. A Africa é hoje um dos 

países mais dizimados pelas doenças sexuais transmissíveis e pela AIDS. 
 

 
 

Os termos homo-afetismo, homo-erótico, amor plural, homo-afeto, homo-fobia, 

escodem um mundo de abusos praticados desde a antiguidade. 

Os termos acima sempre apresentados com uma propaganda de 

discriminação, preconceito e com uma estética de gente lindíssima. 
 

 
 

Não traduzem os dramas interiores, as dificuldades, as angustias e o mundo 

interior das pessoas que imaginam como ‘bom’ o direito de viver uma paixão 

artificial. Ocorreu esse ano o primeiro casamentos de ROBOTS no Japão. 



50  

 

 
 

O amor que eles possuem é uma ficção. Não é real. ESSA é a ACUSAÇÃO por 

detrás da profecia: 
 

…8 Entretanto, sois vós mesmos que praticais a injustiça e cometeis fraudes, e 

tudo isso contra seus próprios irmãos! 9 Não sabeis que os injustos não herdarão 

o Reino de Deus? Não vos deixem enganar. 
 

O Espírito olhou para o espírito humano, e o enxergando completamente sabe 

que o desejo erótico homoafetivo é enganoso, lutando para ANULAR a 

natureza sexual humana, exagerando paixões do corpo, mas não traduzem 

amor verdadeiro. 

 

 
 

 
 

O relacionamento humano possui esferas de intimidade legitimas, níveis de 

afeto, amor, comunhão. O amor entre semelhantes pode ser fraterno, pode ser 

http://bibliaportugues.com/1_corinthians/6-8.htm
http://bibliaportugues.com/1_corinthians/6-9.htm
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filial, pode ser materno, pode ser tão profundo como o amor de parentes e até 

mesmo existir uma amizade que pareça um casamento. 
 

 
 

Na Coréia é comum amigas dormirem juntas, netas dormirem com avós, amigos 

brincarem, andando abraçados, num grau de intimidade que desconhecemos. 

Mas, a sexualidade humana possui limites que envolvem saúde emocional, bem 

estar, alegria, afeto e paz. Padastros que abusam de suas enteadas, pais que 

ultrapassam tais limites de intimidade com seus filhos, irmãos e irmãs que 

permitem-se sentimentos impróprios, trazem sobre si traumas, dores, transtornos 

e infelicidade. Porque defraudam o coração de quem foi usado. 
 

O ESPIRITO DE DEUS conhece a OBSTINAÇÃO HUMANA. 
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Há uma revista em que o Coringa desperta de sua loucura. A piada mortal. Ele 

rapta a Barbara Gordon atira nela, tira fotos dela após tirar sua roupa, rapta o 

pai dela o Gordon para tortura-lo mentalmente. Como resultado do tiro, 

Barbara ficara paraplégica e deixará de ser Batgirl. Na caçada ao Coringa, 

num parque de diversões no momento final da luta entre o Batman e ele, há um 

instante de sanidade do vilão em que ele reconhece que merece morrer pelos 

seus crimes. E o Batman, ofecere-lhe ajuda. 
 

 
 

 
 

Então acontece outro momento surpreendente. Ele diz que não quer ser 

ajudado. Que é tarde demais para ele. 
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A IDENTIDADE do ser humano está nua, declarada, conhecida pelo Espírito de 

Deus. Quando você apoia o choro, a reclamação, as expectativas, e ao 

DESEJO homoafetivo você está contribuindo para a anulação da verdadeira 

identidade de uma pessoa. Você está ALIMENTANDO o alter ego errado. 
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Aos olhos do Espírito de Deus, o comportamento é baseado numa MENTIRA. 

Quem quer viver assim está abraçando algo que não é, jamais foi e nunca 

poderá ser VERDADEIRO. A verdadeira identidade do ser humano é a VERDADE 

que está em jogo lutando aprisionada contra PODERES ESPIRITUAIS. Lutando 

contra a maldade humana de TERCEIROS. 
 

 
 

Os textos exprimem várias inconsistências humanas. Estão listadas em conjunto 

propositadamente. O Espírito de Deus criou o ser humano e o conhece mais do 

que qualquer um. Ele compreende que poderes externos, seja influencia 

humana ou de origem espiritual, podem alterar os sentimentos, as crenças, os 

valores e os afetos da alma. Nem tudo que sentimos é baseado em coisas 

verdadeiras. Milhares são enganados por pessoas sem caráter que as seduzem 

e prendem numa teia de emoções das quais não conseguem se libertar. Por 

exemplo, a droga gera estados de êxtase na alma humana, gerando prisões 
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químicas que alteram padrões de pensamento. Pessoas podem ser doutrinadas 

para matar, para sofrer, para abandonar seus pais, ou para se submeter aos 

desejos e prazeres de outra, cooperando e submetendo-se ao domínio 

psicológico de pessoas manipuladoras crendo estar cegamente apaixonado 

por essa ou aquela pessoa. 
 

A questão final do sentimento “sem-gênero” diz respeito a DESOBEDIENCIA com 

base no EGOISMO, que os textos bíblicos lidos traduzem como AVAREZA. 
 

“Não se importe com a opinião alheia. Seja você mesmo, viva sua própria vida, 

não permita que a opinião dos outros DETERMINE quem você deve ser. Assuma- 

se, seja quem você é sem se IMPORTAR COM MAIS NINGUÉM. A vida é sua, são 

seus desejos, seja feliz vivendo do jeito que você quer. Seja você mesmo, saia 

do armário, LIBERE-SE. Viva suas paixões, Sua felicidade pessoal está acima de 

tudo, só você é que paga suas contas e logo ninguém tem o direito de opinar 

em sua vida. Você mesmo é que sabe o que é melhor para você. Não deixe 

que a SOCIEDADE diga, dite, o que você tem que viver” 
 

10 nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem 

caluniadores, nem estelionatários herdarão o Reino de Deus. … 
 

 

 

 
 

A AVAREZA é o desejo de possuir, ter tudo para si, usar de bens, acumular, 

usufruir sozinho, é seu, não é de mais ninguém, eu tenho o direito, eu quero, meu, 

meu, meu, meu. Eu não mudo, eu não cedo, eu não quero o que eu não quero, 

o meu mundo, as minhas coisas. Eu não compartilho. Ela é filha do EGOISMO. 

Ela é a amada do EU. Ela prega rebeldia contra o Espírito de Deus. Quem 

assume uma natureza que não é sua mente para si mesmo, é um mentiroso que 

acredita em suas próprias mentiras. Tem o COMPLEXO DE FARAÓ. É seu próprio 

DEUS.    Os  magos  desesperados  se  rebelam  em  dado  momento  contra  a 

http://bibliaportugues.com/1_corinthians/6-10.htm
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intransigência do faraó e gritam: Você (seu doido) não percebe que o Egito 

está destruído? E ele nem pisca. 

A alma humana e o movimento LGBT necessita entender o que Ezequiel 

entendeu: 
 

Acima da cobertura curva havia uma coisa parecida com um trono feito de 

safira. Nele, estava sentado alguém que parecia um homem e que brilhava 

como se fosse bronze no meio do fogo. Todo ele brilhava com o mesmo clarão 

de fogo. E a sua luz tinha todas as cores do arco-íris nas nuvens. 
 

Que não somos nós que decidimos. Quem possui um trono é Deus. Quando a 

alma humana decide escolher “amor entre iguais”, assume sentimentos 

homoafetivos ou quer exercer homoerotismo está dizendo minha vida é minha, 

faço o que quiser com ela. O corpo é meu. Não. O corpo humano não pertence 

a ele. Nem sua vida. Em Sodoma e Gomorra chegou um instante em que todos 

os seus habitantes tornaram-se escravos de seus desejos. O texto de Genesis diz 

que “do menor até o maior” ou seja, todo mundo se reuniu do lado de fora da 

casa de Ló para obriga-lo a entregar os hóspedes recém chegados em sua 

residência, porque queriam abusar deles. Queriam estuprar os anjos. 

Deturparam seus sentimentos, já não possuíam remorsos, culpa, preconceitos, 

consideravam normal qualquer forma de prazer. Ló desesperado oferece suas 

filhas para que os hospedes não sejam abusados. Os habitantes da cidade 

rejeitam as moças. Eles rejeitam as mulheres, ficam tão tomados de ódio, tão 

indignados que decidem matar a toda a família de Ló, destruir sua casa e tomar 

pela força os hospedes para abusar, ter relações homoafetivas, homoeróticas 

e exercer seu homoerotismo a base da força contra os visitantes. Que eram dois 

anjos. 
 

Nas   cadeias   brasileiras   e   do   mundo   todo   centenas   de   presos   foram 

constrangidos a se tornarem ‘mulheres’ para servir ao homoerotismo de alguns. 

 

 
 

Sobre a Identidade real do ser humano 
 

De novo o texto de Filipenses 3:2: Tomai cuidado com os “cães”, cuidado com 

esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão! 

http://bibliaportugues.com/philippians/3-2.htm
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A conhecida Hermione de Harry Potter. Em Hogwarts temos quatro confrarias, 

quatro grandes associações, casas, ou grupos que compartilham algumas 

características. Cada uma criada por um ‘magos’ fundadores de Hogwarts: 
 

Godric Gryffindor - Gryffindor (No Brasil, Grifinória) 

Rowena Ravenclaw - Ravenclaw (No Brasil, Corvinal) 

Salazar Slytherin - Slytherin (No Brasil, Sonserina)  

Helga Hufflepuff - Hufflepuff (No Brasil, Lufa-Lufa) 

Hermione pertence a casa de Grifinória. Ela possui algumas habilidades 

específicas, caráter e talentos que a classificam para esta confraria. Ela é 

destemida, inteligente, hábil no manejo de poções. E se a Hermione fosse de 

uma outra casa? Quais habilidades teria, como seria sua personalidade? Um 

artista reimaginou Hermione, como ela seria se estivesse numa confraria 

diferente, a imagem que ilustra esse parágrafo. Não adiantaria alguém 

apresentar-nos uma ‘Hermione” de Sonserina. Nos não a creríamos como real. 

Porque a autora de Harry Potter já designou para ela seus dons, seus talentos, 

suas características. 
 

O desejo sexual contra a natureza humana, nossa sexualidade dada como 

presente por Deus, é como se um segundo autor tentasse mudar a história de 

Hermione, transferindo-a para um lugar ao qual ela não pertence. Quando o 

cristão defende a causa Gay, defende não a pessoa, a individualidade ou a 

dignidade humana da pessoa homoafetiva. Está defendendo o vilão da 

história. Está defendendo uma das sombras que querem envolver ao ser 

humano. 
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PERCEBA que “O dia do Orgulho Gay” é um dia da exaltação de um 

comportamento, não defende ao ser humano por detrás desse 

comportamento. Ele não é o dia do “orgulho pela dignidade da pessoa 

humana” não é o dia do “orgulho contra o preconceito” ou o dia do Orgulho 

contra a discriminação sexual” e nem o “dia do orgulho contra a violência ao 

“sem-gênero””. Ele,  na verdade louva, festeja, celebra, cultua ao 

comportamento estereotipado, a falsa alegria, uma falsa imagem de felicidade 

de seres humanos em profunda crise de identidade, segundo as Escrituras. 
 

Muitos vivem debaixo de uma COMPULSÃO, estão sendo OBRIGADOS contra 

sua vontade mais profunda, lutando no intimo para serem plenos. 
 

Sem dúvida um das maiores queixas de pacientes homossexuais em consultórios 

de Psicologia são sintomas depressivos ou a depressão como doença já 

instalada, o número da doença entre homossexuais é de 3 a 7 vezes maior em 

comparação aos heterossexuais (Ribeiro, 2000 ), metade dos suicídios podemos 

considerar que são cometidos por LGBTs ( Marc Shelly, 2003 ) 
 

Nos carnavais há sempre homens vestidos de mulheres, eles estão ‘brincando’. 

Há também mulheres vestidas como homens ‘brincando’ de serem homens. Elas 

imitam os trejeitos masculinos e eles os trejeitos, posturas e gestos femininos. A 

imitação do gênero alheio é para a maioria das pessoas algo desajeitado e 

engraçado. Até as crianças mesmo pequenas riem quando homens imitam 

mulheres e vice-versa. Não existe teatro do mundo desde a antiguidade em que 

não haja representações com vestimentas trocadas. Cada cultura possui os 

atributos e gestos, adereços e vestuários relativos ao feminino e ao masculino. 

O uso de adereços pelo gênero que não lhes é afeto, é uma apropriação 

estranha, como uma melodia com ritmo ou acompanhamento errado. Assim 

como gestos, falas, sons, posturas e coisas que são compartilhadas, o 

feminino/masculino possuem gestos e coisas próprias, não são compartilhadas. 

A maioria dos humoristas já vivenciou a troca de papeis. Muitos humoristas são 

homossexuais cuja característica é serem ‘efeminados’, são engraçados por 

serem ‘homens brincando de serem mulheres’. O texto bíblico fala disso: “todas 

as formas de apropriação indébita”. Traduz o famoso ”sai desse corpo que isso 

não te pertence”. 
 

Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, à imagem de Deus os 

criou: macho e fêmea os criou. 
 

Há uma DIFERENÇA entre os gêneros que não são APROPRIÁVEIS. Não são 

transferíveis. Não existe PORTABILIDADE dessas características entre homens e 

mulheres. Tais características não se adaptam ao sexo alheio. Elas pertencem 

ao feminino e pertencem ao masculino, e ponto final. Significa que agir de 

modo ‘efeminado’ ou ‘masculinizado’, são atitudes da psique, representações 

da alma, que traduzem uma tentativa frustrada da alma de alguém ‘vestir’ trajes 

do gênero que não é o seu. Absurdamente inadequados. 
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A diferença entre um homem que brinca de mulher e o gay é que o primeiro 

para de brincar quando quiser mas, o segundo está preso no jogo (brincadeira) 

enquanto viver. 
 

RESUMINDO, você não sabe mais sobre a sexualidade humana do que o Espírito 

de Deus. Você que afirmar que a homoafetividade é algo natural está 

aconselhando contra o conselho divino, e perpetuando um estado de 

contradição na alma de quem você aconselha, e isso não é amor, é anuência 

a uma situação mentirosa, causada pela teimosia humana, pela 

desobediência a Deus, ou fruto da manipulação de terceiros. Ao imaginar que 

a aceitação desse estado trará benefícios você amarrou uma corrente ao pé 

de quem jura está amando, expondo-o a problemas espirituais do tamanho do 

universo. Você prova amor a todo ser humano se amando-o dizer que creia nas 

Escrituras e submeta-se a Cristo. Mesmo que não compreenda o que está 

acontecendo. O Espírito Santo quer conduzir o coração de todos a plenitude 

de dignidade e humanidade, quer verdadeiramente a nossa felicidade. O 

movimento LGBT aconselha uma proposta de vida que é uma prisão, acredita 

numa mentira, desobedece voluntariamente aos conselhos das Escrituras e 

despreza o conhecimento sobre o ser humano traduzido pelos profetas e por 

Cristo. 
 

Segundo o governo japonês, o dia 1º de setembro é historicamente o dia do 

ano em que o maior número de jovens com menos de 18 anos comete suicídio. 

De 1972 a 2013, mais de 18 mil crianças se suicidaram. Em média anual, foram 

92 no dia 31 de agosto, 131, no dia 1º de setembro e outros 94, no dia 2. No ano 

passado, o Japão registrou pela primeira vez o suicídio como primeira causa de 

morte para pessoas entre 10 e 19 anos. 
 

"O meu uniforme escolar parecia tão pesado quanto uma armadura. Não 

podia aguentar o clima da escola, o meu coração disparava. Pensei em me 

matar, porque teria sido mais fácil", escreveu o aluno Masa, cujo nome real não 

pode ser publicado para preservar a sua identidade. 
 

Na coréia do Sul 40 pessoas se suicidam todos os dias. O governo resolveu fazer 

uma terapia com milhares de jovens colocando-os em caixões e tirando fotos 

para enviar a família e a amigos, para eles serem chocados e assim tentar 

minimizar o problema. 
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Aconselhar um padrão de vida que seja contra a revelação das Escrituras, 

contra a palavra de Cristo, seja apoiada por qualquer movimento ou filosofia é 

fazer o oposto do que o governo da Coréia está fazendo. É aconselhar a morrer, 

é aconselhar a uma vida que não trará alegria verdadeira, que não fará uma 

pessoa atingir sua plenitude psicológica ou espiritual. 
 

Ame de modo profundo aos amigos e amigas homossexuais. Abrace-os, 

brinque com eles, ria com eles, chore com eles. Ore para que eles sejam plenos. 
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Ore para que sejam tocados pelo Espírito, para que OUÇAM sua voz. Porém 

ABOMINE ao movimento Gay, sua filosofia, sua doutrina, sua visão, sua ideologia 

hipócrita, suas consequências. 
 

Está lá Ezequiel, sacerdote, um adolescente nos nossos padrões, cerca de 20 

anos, exilado, na Síria, a uns 660 km de Jerusalém, gloriosa cidade natal, onde 

se tudo tivesse dado certo, estaria iniciando sua vida de sacerdote. 
 

Se tudo tivesse dado certo. Só que não. 
 

Ali, desolado, às margens de um rio bonitinho (na época) de nome Quebar, que 

tem atualmente tem nome de Khabur, e é (atualmente) feio pra caramba. 
 

 
 

Então, perto dessa foto com mais água, árvores e... Ele vê pela primeira vez na 

história humana aos QUERUBINS. A visão é um espetáculo aterrorizante, cheia 

de detalhes e iria custar uns US$ 190 milhões só com renderização gráfica se 

quisessem fazer uma cena de computação decente que a representasse. 

Estava lá eu lendo a visão, chamou-me a atenção uma coisa: 
 

Entre os animais havia uma coisa que parecia uma tocha acesa e que estava 

sempre em movimento. O fogo aumentava, e do fogo saíam relâmpagos. E os 

animais corriam para cá e para lá como relâmpagos. 
 

Uma coisa fantástica dentro de uma visão fantástica correndo numa 

velocidade fantástica, tão rápido 
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que aos olhos de Ezequiel parecia um relâmpago. E quanto mais corria, mais 

energia gerava, mais poder manifestava, como uma fornalha de uma 

siderúrgica, o fogo que envolvia a coisa não nomeada que Ezequiel chamou 

de “uma coisa” que corria, queimando, em chamas, incandescente, deixaria o 

Goku miseravelmente pobre nas suas transformações de Sayadin. 

 

 
 

 
 

A coisa fantástica ia ganhando poder à medida que corria na velocidade da 

luz. Tamanho poder que não podia conter. Então dela saiam relâmpagos. 
 

 
 

Basicamente esse é o momento do filme em que você para de respirar. Ou não. 

Porque essa ainda não é a cena principal da visão. 
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Acima da cobertura curva havia uma coisa parecida com um trono feito de 

safira. Nele, estava sentado alguém que parecia um homem e que brilhava 

como se fosse bronze no meio do fogo. Todo ele brilhava com o mesmo clarão 

de fogo. E a sua luz tinha todas as cores do arco-íris nas nuvens. Esta era a luz 

brilhante que mostra a presença da glória do Senhor. 
 

Entre os animais havia uma coisa que parecia uma tocha acesa e que estava 

sempre em movimento. O fogo aumentava, e do fogo saíam relâmpagos. E os 

animais corriam para cá e para lá como relâmpagos. 
 

Repetindo a cena inicial, Ezequiel olha para o PODER divino, Entre os animais 

havia uma coisa que parecia uma tocha acesa e que estava sempre em 

movimento. O fogo aumentava, e do fogo saíam relâmpagos. E os animais 

corriam para cá e para lá como relâmpagos. Uma coisa fantástica dentro de 

uma visão fantástica correndo numa velocidade fantástica, tão rápido 
 

 
 

que aos olhos de Ezequiel parecia um relâmpago. E quanto mais corria, mais 

energia gerava, mais poder manifestava, como uma fornalha de uma 

siderúrgica. 
 

Essa visão, TRANSFORMOU A PSIQUE de EZEQUIEL, após ela ele se torna um 

PROFETA. O Espírito de Deus conhece coisas que transformam a mente humana! 
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E SE UMA VISÃO espiritual pode mudar a vida humana, é possível que outros 

poderes espirituais também possam fazer o mesmo. 
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Repetindo, 
 

E SE UMA VISÃO pode mudar a vida humana, é possível que outros poderes 

espirituais também possam fazer o mesmo. 
 

Permita que sua oração, seu amor e seu carinho conduza aos amigos e amigas, 

irmãos e irmãs e parentes que vivem uma sexualidade que contradiga a seus 

corpos, até a presença do Espírito. 
 

Para que eles tenham uma experiência com uma coisa que pareça uma tocha 

acesa sempre em movimento e sintam algo que seja como um fogo que 

sempre aumenta. E que um dia recebam DONS ESPIRITUAIS e vejam o que 

EZEQUIEL VIU. 
 

Para que alguém possa FINALMENTE me explicar porque é que do meio do 

fogo... 

 

 

...saiam relâmpagos 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

WELINGTON CORPORATION 
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ANEXO 

 
O Plano Nacional de Educação (PNE) determina diretrizes, metas e estratégias 

para a política educacional dos próximos dez anos (artigo 214 da Constituição 

Federal). Atualmente está em vigor o PNE 2104/2024. 

 

Na época de sua elaboração (ano 2014) houve intensa luta da sociedade civil 

contra a inclusão da "ideologia de gênero" naquele instrumento normativo, 

aprovado por meio da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Inclusive, o item 
1.14 do Anexo da aludida lei prevê a proteção à infância. 

 

Porém, será votada a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em novembro 

de 2017 e estão inserindo a "ideologia de gênero" neste documento. 

 

A BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico 

e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem 

desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. 

Conforme definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei 

nº 9.394/1996), a Base deve nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino 

das Unidades Federativas, como também as propostas pedagógicas de todas 

as escolas públicas e privadas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Ensino Médio, em todo o Brasil. 

 

Portanto, embora a Lei 13.005/2014 tenha retirado a ideologia de gênero do 

PNE, ela é desrespeitada para inclusão da mesma ideologia na BNCC. 

 

Por exemplo, no tópico  "Educação  Infantil",  subtópico  "Arte  (EF06AR37)" da 

BNCC, consta como objetivo: "Refletir sobre as experiências teatrais 

desenvolvidas em aula, de modo a problematizar as questões de gênero, corpo 

e sexualidade"; no subtópico "Habilidade (EF06AR16)", consta como objetivo: 

"Apropriar-se dos diversos conceitos e procedimentos de dança, de modo 

a problematizar as questões de gênero, corpo e sexualidade". 

 

Aliás, a própria Constituição da República é violada. Atente-se para os artigos 

21, XVI, artigo 220, parágrafo 3º, II, artigo 221, artigos 226, 227 e 229. 

 
Destaque-se: Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos 

menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, 

carência ou enfermidade. 

 

Também há violação à lei 8.069, de 13 de julho de 1990, isto é, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA). Os artigos 78 e 79 do ECA determinam que 

publicações destinadas ao público infanto-juvenil não podem conter 

mensagens pornográficas e devem respeitar os valores éticos e sociais da 

pessoa e da família. Tais publicações abrangem, inclusive, livros didáticos e 

apostilas, por óbvio. 

 

Também há  desacordo  em  inserir  a  ideologia  de  gênero  na  BNCC, porque 

deve-se atentar aos artigos 241-E do ECA e 218-A do Código Penal. 
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Os cuidadores, inclusive professores, não podem submeter as crianças a 

constrangimentos, porque se configura crime previsto no artigo 232 do ECA (Lei 

8.089/90). 

 

Na verdade, o ordenamento jurídico brasileiro busca proteger a infância, 

inclusive de constrangimentos inadequados à sua idade, afastar qualquer 

acesso a conteúdo inadequado ao vulnerável. 

 

Resumindo, as leis brasileiras não permitem que as escolas abordem ideologia 

de gênero com crianças. Cabe à família educar a criança quanto à 

sexualidade, e não ao governo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Homossexualidade e abuso sexual de crianças  

Editoria MSM 

11 de abril de 2011 - 16:23:13 

 

Muitos pais receiam que os filhos sejam molestados, encorajados a se tornarem 

sexualmente ativos ou mesmo “recrutados” para adotarem uma identidade e 

estilo de vida “sem-gênero”. Os ativistas 

gays rejeitam estas preocupações — em parte, insistindo energicamente em 

que não há nenhuma ligação entre homossexualidade e o abuso sexual de 

crianças. 
 

Entretanto, apesar dos esforços dos ativistas homossexuais para distanciarem o 

estilo de vida gay da pedofilia, uma ligação perturbadora permanece entre  

os dois. Isto porque, por definição, os homossexuais masculinos são atraídos por 

outros homens. Embora muitos homossexuais possam não procurar parceiros 

sexuais jovens, as evidências indicam que um número desproporcional de 

homens gays busca adolescentes do sexo masculino e meninos como 

http://midiasemmascara.org/author/editoria-msm/
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parceiros sexuais. Neste artigo, considerarei as seguintes evidências ligando a 

homossexualidade e a pedofilia: 

Pedófilos são invariavelmente homens: Quase todos os crimes sexuais contra 

crianças são cometidos por homens. 
 

Um número significativo de vítimas são do sexo masculino: Até um terço de 

todos os crimes sexuais contra crianças são cometidos contra meninos (ao 

invés de meninas). 
 

A falácia dos 10 por cento: Estudos indicam que, ao contrário das afirmações 

inexatas (mas amplamente aceitas) do pesquisador sexual Alfred Kinsey, os 

homossexuais constituem entre 1 e 3 por cento da população. 
 

Os homossexuais estão sobre-representados nas infrações sexuais infantis: 

Indivíduos de entre 1 e 3 por cento da população que tem atração sexual 

pelo mesmo sexo cometem até um terço dos crimes sexuais contra crianças. 
 

Alguns ativistas homossexuais defendem a ligação histórica entre a 

homossexualidade e a pedofilia: Tais ativistas consideram a defesa dos 

“amantes de garotos” como uma questão legítima dos direitos 

gays. 
 

Os temas pedófilos são abundantes na cultura literária “sem-gênero”: A ficção 

gay e também tratados acadêmicos sérios promovem a “intimidade 

intergeneracional.” 
 

Os homossexuais masculinos são responsáveis por um número 

desproporcional de casos de abuso sexual de crianças 
 

Os apologistas homossexuais admitem que alguns homossexuais molestam 

sexualmente crianças, mas negam que os homossexuais sejam mais propensos 

a cometerem estas infrações. Afinal de contas, argumentam eles, a maioria 

dos casos de molestamento sexual de crianças são de natureza heterossexual. 

Embora isto esteja correto em termos de números absolutos, este argumento 

ignora o fato de que os homossexuais constituem apenas uma porcentagem 

muito pequena da população. 
 

As evidências indicam que os homens homossexuais molestam garotos em 

taxas crassamente desproporcionais em relação às que os homens 

heterossexuais molestam garotas. Para demonstrar isto, é necessário ligar várias 

estatísticas relacionadas ao problema do abuso sexual de crianças : 1) os 

perpetradores são quase sempre homens; 2) até um terço ou mais dos casos 

de abuso sexual de crianças são cometidos contra meninos; 3) menos de três 

por cento da população é “sem-gênero”. Portanto, uma porcentagem 

minúscula da população (homens homossexuais) comete um terço ou mais 

dos casos de molestamento sexual de crianças. 



69  

Os homens respondem por quase todos os casos de abuso sexual de crianças 
 

Um ensaio sobre infratores sexuais adultos no livro Sexual Offending Against 

Children [Crimes sexuais contra crianças] informa: “Há uma ampla opinião de 

que a imensa maioria dos abusos sexuais é cometida por homens, e que as 

infratoras sexuais mulheres só respondem por uma proporção minúscula das 

infrações. Na verdade, com 3 000 infratores sexuais masculinos na prisão na 

Inglaterra e no País de Gales em qualquer época, a cifra correspondente para 

as infratoras sexuais mulheres é 12!” 1 
 

Kee MacFarlane, et al., escrevendo em Sexual Abuse of Young Children: 

Evaluation and Treatment [Abuso Sexual de Crianças Novas: Avaliação e 

Tratamento] informam: “A grande maioria dos responsáveis parece ser de 

homens (Herman & Hirschman, 1981; Lindholm & Willey, 1983).” 2 
 

Um relatório da American Professional Society on the Abuse of Children 

[Sociedade Profissional concernente ao Abuso de Crianças] afirma: “Em 

amostragens tanto clínicas quanto não-clínicas, a imensa maioria dos 

criminosos é homem.” 3 
 

Um estudo do Journal of Sex Research [Jornal de pesquisa sexual] afirma que 

“a pedofilia não existe ou é extemamente rara entre as mulheres.” 4 
 

Um proporção significativa das vítimas de abuso sexual são meninos 
 

De acordo com o Journal of Child Psychiatry: [Revista de Psiquiatria Infantil] 

“Antes era comum se acreditar que havia um excesso de abuso de meninas 

em relação ao de meninos em uma razão de 9 para 1, mas estudos atuais 

agora indicam que a razão de meninas para meninos abusados estreitou 

impressionantemente… A maioria dos estudos da comunidade sugere uma … 

razão… da ordem de 2 a 4 meninas para 1 menino.” 5 O estudo acrescenta 

que “alguns autores agora acreditam que os meninos podem estar sendo 

sexualmente abusados com a mesma frequência que as meninas (Groth, 1978; 

O’Brien, 1980).” 6 
 

Um estudo com 457 criminosos sexuais homens na Journal of Sex & Marital 

Therapy [Jornal de Terapia Sexual e Marital] descobriu que “aproximadamente 

um terço destes infratores sexuais dirigiam suas atividades sexuais contra o sexo 

masculino.” 7 
 

Nem todos os abusos sexuais de meninos são relatados 
 

A porcentagem real dos meninos que são vítimas de abuso sexual muito 

provavelmente excede as estatísticas acima. Muitos pesquisadores esposam a 

opinião do estudo da Journal of Child Psychiatry, que se refere “aos casos não 

relatados da incidência e prevalência do abuso sexual de meninos.” 8 
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Dr. Robert Johnson, em Medical Aspects of Human Sexuality, escreve: “A 

imensa maioria dos casos de molestamento sexual masculino não é relatado. 

O resultado é que estes jovens guardam tanto os incidentes quanto seus 

sentimentos para si mesmos.” 9 
 

O Relatório do Departamento de Justiça sobre a exploração sexual de 

crianças explica o porque de a porcentagem de meninos vítimas ser 

subestimada: “Os garotos adolescentes vítimas são altamente propensos a 

negarem certos tipos de atividade sexual … Eles se sentem embaraçados ou 

envergonhados de seu cormportamento e acreditam, com razão, que a 

sociedade não entenderá o que eles sofreram… Não importa o que faça o 

investigador, a maioria dos adolescentes negará que foi vítima.” 10 
 

O Journal of Child Psychiatry acrescenta: “Inculca-se nos meninos uma cultura 

em que a auto-confiança, a independência e o arrojo sexual são valorizados, 

enquanto que se denigrem as mostras de sofrimento ou homossexualidade… 

Isto pode levar a uma poderosa repressão ou a um apagamento da 

experiência, com a supressão do relato.” 11 
 

Os homossexuais constituem menos de 3 por cento da população 
 

Baseando-se em três grandes conjuntos de dados, a General Social Survey, a 

National Health and Social Life Survey, e o censo dos Estados Unidos, um 

estudo demográfico recente estima o número de homens exclusivamente 

homossexuais na população em geral em 2.5 por cento e o número de 

mulheres exclusivamente lésbicas em 1.4 por cento. 12 
 

Um estudo sobre o comportamento sexual dos homens nos Estados Unidos, 

baseado na National Survey of Men (uma amostra nacionalmente 

representativa, constituída de 3 321 homens com idades de 20 a 39 anos, 

publicada na Family Planning Perspectives), descobriu que “2 por cento dos 

homens sexualmente ativos de 20 a 39 anos… tinha tido alguma atividade 

sexual com o mesmo gênero durante os últimos 10 anos. Aproximadamente 1 

por cento dos homens (1.3 por cento entre brancos e 0.2 por cento entre 

negros) relataram ter tido atividade exclusivamente “sem-gênero””. 13 
 

J. Gordon Muir, escrevendo no The Wall Street Journal, discute vários estudos 

que descobriram que os homossexuais constituem entre 1 e 3 por cento da 

população. 14 
 

Em uma pesquisa sobre estudos a respeito de homossexuais em diferentes 

populações, os Archives of Sexual Behavior [Anais do comportamento sexual] 

relataram sobre uma amostragem aleatória de moradores do estado do Havaí 

entrevistados por telefone. O estudo descobriu que “só cerca de 3 por cento 

dos homens e 1.2 por cento das mulheres havia tido alguma atividade 

homosexual ou bissexual.” 15 Entretanto, este número relativamente alto é 

atribuído ao fato de que o estudo não estava limitado a homossexuais 
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exclusivos, mas incluía todos os que em algum momento de suas vidas 

praticaram atividades homossexuais. 16 
 

Os pedófilos homossexuais estão vastamente sobre-representados nos casos 

de abuso sexual de crianças 
 

Os pedófilos homossexuais molestam sexualmente as crianças em uma taxa 

muito mais alta do que a porcentagem de homossexuais na população em 

geral. Um estudo do Journal of Sex Research [Jornal de pesquisa sexual] 

descobriu, como observamos acima, que “aproximadamente um terço dos 

[molestadores sexuais de crianças] tinha feito vítimas entre meninos e dois 

terços tinha feito vítimas entre meninas.” Os autores então fazem uma 

penetrante observação: “O interessante é que esta proporção difere 

sbstancialmente da proporção de ginéfilos (homens que eroticamente 

preferem mulheres fisicamente maduras) para andrófilos (homens que 

eroticamente preferem homens fisicamente maduros), que é de pelo menos 

20 para 1.” 17 
 

Em outras palavras, embora os heterossexuais sejam mais numerosos que os 

homossexauais em uma proporção de pelo menos 20 para um, os pedófilos 

cometem cerca de um terço do número total de crimes sexuais contra 

crianças. 
 

Igualmente, os Arquives of Sexual Behavior também observaram que os 

pedófilos homossexuais estão significativamente sobre-representados em 

casos de crimes sexuais contra crianças: 
 

As melhores evidências epidemiológicas indicam que entre apenas 2 e 4 por 

cento dos homens que sentem atração por adultos preferem homens (ACSF 

Investigators, 1992; Billy et al., 1993; Fay et al., 1989; Johnson et al., 1992); em 

comparação com isto, cerca de 25 a 40 por cento dos homens que sentem 

atração por crianças preferem meninos (Blanchard et al., 1999; Gebhard et al., 

1965; Mohr et al., 1964). Desta forma, a taxa de atração “sem-gênero” é de 6 a 

20 vezes mais alta entre os pedófilos.” 18 
 

O desequilíbrio crasso entre os molestamentos infantis homossexuais e 

heterosexuais foi confirmado no próprio estudo dos Archives of Sexual 

Behavior, que dividiu os 260 pedófilos participantes em três grupos : “152 

pedófilos heterossexuais (homens com crimes ou atração declarada 

envolvendo somente meninas), 43 pedófilos bissexuais (meninos e meninas) e 

65 pedófilos homossexuais (somente meninos).” 19 Em outras palavras, 25 por 

cento dos criminosos eram pedófilos homossexuais — ou 31 por cento, se os 

que molestam meninas e também meninos forem inlcuídos. 
 

Outros estudos relatam uma porcentagem inesperadamente alta de 

molestamentos sexuais por pedófilos homossexuais: 
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Um estudo sobre a pedofilia no Journal of Psychiatry da Universidade de 

Ottawa informa: “De acordo com a literatura, foi documentada uma 

proporção de dois para um entre os pedófilos heterossexuais e homossexuais.”  

20 
 

O Journal of Sex Research menciona um estudo que incluiu ” 199 criminosos 

atacando crianças do sexo feminino e 96 criminosos atacando crianças do 

sexo masculino… Isto indicaria uma prevalência proporcional de 32 por cento 

de homossexuais atacando crianças.” 21 
 

Um estudo sobre os criminosos sexuais que atacam crianças na Child Abuse 

and Neglect [Abuso e Negligência Infantis] descobriu que catorze por cento 

visavam apenas meninos e outros 28 por cento escolhia vítimas infantis de 

ambos os sexos, indicando assim que 42 por cento dos pedófilos praticavam o 

molestamento “sem-gênero”. 22 
 

Os homens que molestam meninos são realmente “homossexuais”? Os 

apologistas gays insistem em um estereótipo simplista sobre a pedofilia 
 

Central para as tentativas de se separar a homossexualidade da pedofilia é a 

alegação de que os pedófilos não podem, por definição, ser considerados 

homossexuais. Amparados em uma metodologia questionável 23, a 

organização de direitos dos gays Human Rights Campaign publicou uma 

“Ficha Técnica sobre a Orientação sexual e o Abuso Infantil,” que afirma: “Um 

abusador sexual que molesta uma criança do mesmo sexo não é 

normalmente considerado “sem-gênero”.” 24 
 

A base para esta alegação é a opinião de que os pedófilos que molestam 

meninos não podem ser considerados homossexuais se aquele indivíduo 

esteve casado em algum momento ou sexualmente envolvido com mulheres. 
 

‘Pedófilos homossexuais’: Um termo clínico 
 

O fato, entretanto, é que os termos ““sem-gênero”” e “pedófilo” não são 

mutuamente excludentes: eles descrevem dois tipos de atração sexual que se 

entrecruzam. O Dicionário Webster define ““sem-gênero”” como alguém que 

sente atração sexual por pessoas do mesmo sexo. “Pedófilo” é definido como 

um adulto que sente atração sexual por crianças.” A primeira definição se 

refere ao gênero do objeto sexual desejado, enquanto a segunda se refere à 

idade do objeto sexual desejado. 
 

“Um “sem-gênero” pedófilo”, então, é definido como alguém que sente em 

geral (mas não exclusivamente, veja abaixo) atração sexual por meninos, 

enquanto que “uma “sem-gênero” pedófila” sente atração sexual por 

garotas.” 25 
 

O termo “pedófilo “sem-gênero”” foi usado pela primeira vez no começo do 

século 20 pelo psiquiatra vienense Dr. Richard von Krafft-Ebing, que foi um 
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pioneiro do estudo sistemático dos desvios sexuais. Krafft-Ebing descreveu os 

pedófilos como sendo heterossexual, “sem-gênero” ou bissexualmente 

orientados. 26 Esta divisão foi aceita pelos próprios pedófilos, 27 e está bem 

atestada na literatura: 
 

Um estudo sobre molestadores de crianças no Journal of Interpersonal 

Violence [Jornal de violência interpessoal] descobriu que “um subgrupo “sem- 

gênero” e outro heterossexual podem ser delineados entre estes criminosos.”  

28 
 

The Journal of Sex & Marital Therapy publicou um estudo sobre o mesmo 

tópico, que discutia as ocorrências proporcionais da pedofilia heterossexual e 

“sem-gênero”.” 29 O estudo comentou sobre outro estudo que descobriu que 

“a porcentagem de pedófilos homossexuais seria de 45.8.” Mesmo se fazendo 

ajustes ajustes para baixo para se incluírem os exibicionistas, “isto ainda 

indicaria uma porcentagem muito mais alta (34 por cento) de homossexuais 

entre os pedófilos do que entre os homens que preferem parceiras sexuais 

fisicamente maduras.” 30 
 

Em uma série de estudos sobre pedofilia, o Psychiatric Jounal da Universide de 

Otawa concluiu: “As descobertas de estudos anteriores informam que os 

pedófilos podem ser divididos em pedófilos heterossexuais e homossexuais, de 

acordo com sua preferência erótica… Isto foi confirmado neste estudo 

recente.” 31 O artigo classificou a pedofilia “sem-gênero” em três tipos: o 

pedófilo “sem-gênero” socialmente inadequado, o pedófilo “sem-gênero” 

intrusivo e o pedófilo “sem-gênero” indiferenciado. 32 
 

Um estudo sobre os pedófilos na Behavior Research and Therapy [Terapia e 

pesquisa comportamental] concluiu: “A segunda e talvez mais importante 

observação que fizemos é que um subgrupo “sem-gênero” e outro 

heterossexual podem ser delineados entre estes criminosos… Categorizá-los 

deste modo revelou diferenças importantes nos padrões de suas preferências 

sexuais.” 33 
 

O International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology 

[Jornal internacional de terapia de criminosos e criminologia comparativa] se 

refere aos pedófilos homossexuais como um “grupo distinto”. As vítimas de 

pedófilos homossexuais “eram mais comumente estranhos; eles estavam mais 

comumente envolvidos em um comportamento parafilíaco à parte daquele 

envolvido no crime; e era mais comum eles terem prisões anteriores por crimes 

sexuais… Outros estudos [mostraram um] maior risco de re-infração do que os 

que tinham cometido crimes contra garotas” e que “a taxa de reincidência 

para criminosos com vítimas do sexo masculino é aproximadamente duas 

vezes a de criminosos com vítimas do sexo feminino.” 34 
 

Os homossexuais e os pedófilos homossexuais incorrem em uma grande 

variedade de comportamentos sexuais que desafiam categorias simplistas 
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Apesar destas evidências, em seus esforços para divorciarem a 

homossexualidade da pedofilia, os apologistas homossexuais insistem em uma 

definição rígida, estreita dos termos ““sem-gênero”” e “pedófilo”, que não 

permite uma sobreposição dos termos. Eles não negam que um número 

incomum de homossexuais sintam atração por meninos. Eles também afirmam 

que os pedófilos não podem ser classificados como ““sem-gênero”” se em 

algum momento eles tiveram relações sexuais com mulheres. 
 

Entretanto, uma definição tão estreita não faz justiça à natureza complexa da 

pedofilia. Os pesquisadores há muito estão cientes de que os pedófilos 

apresentam uma variedade de atrações e comportamentos sexuais — 

frequentemente para desviar a atenção de sua luxúria essencial por meninos. 

Um estudo sobre criminosos sexuais no International Journal of Offender 

Therapy and Comparative Criminology observa que “a razão por que os 

abusadores sexuais de crianças têm sucesso em não serem detectados é 

porque eles não se encaixam em um estereótipo.”35 
 

Os dados indicam que tanto a homossexualidade quanto a pedofilia são 

categorias entrecruzadas que admitem uma grande variedade de 

comportamento sexual: 
 

Os homossexuais masculinos se sentem sexualmente atraídos por garotos 

menores de idade 
 

Um estudo nos Archives of Sexual Behavior descobriu que os homens 

homossexuais sentem atração por rapazes jovens. O estudo comparou as 

preferências de idades sexuais de homens heterossexuais, mulheres 

heterossexuais, homens homossexuais e lésbicas. Os resultados mostraram que, 

em um marcado contraste com as outras três categorias, “exceto por apenas 

9 dos homens homossexuais, eles preferiam as duas categorias mais jovens de 

idade masculina,” que incluiam rapazes até de 15 anos. 36 
 

Em The Gay Report [O relatório gay], dos pesquisadores homossexuais Karla  

Jay e Allen Young, os autores registram dados mostrando que 73 por cento dos 

homossexuais pesquisados tinham em algum momento feito sexo com garotos 

de dezesseis a dezenove anos de idade ou mais jovens.” 37 
 

Por outro lado, os pedófilos homossexuais muitas vezes se sentem atraídos por 

homens adultos 
 

Um estudo de criminosos sexuais que atacavam crianças do sexo masculino 

na Behavior Research and Therapy descobriu que os pedófilos homossexuais 

do sexo masculino se sentem sexualmente atraídos por “homens de todas as 

idades”. Em comparação com não-criminosos, os criminosos mostram “maior 

excitação” ao serem expostos a fotos de homens nus de até 24 anos: “Como 

grupo, os molestadores de crianças respondiam com uma excitação sexual 

moderada… à exposição a homens nus de todas as idades.” 38 
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Um estudo sobre canadenses presos por pedofilia no Journal of Interpersonal 

Violence descobriu que 30 por cento dos criminosos adultos se envolveu em 

práticas homossexuais com homens adultos. 39 
 

Muitos pedófilos, na verdade, se consideram homossexuais. Um estudo de 229 

molestadores sexuais de crianças nos Archives of Sexual Behavior descobriu 

que “oitenta e seis por cento dos criminosos que atacavam vítimas do sexo 

masculino se descrevia como “sem-gênero” ou bissexual.” 40 
 

O padre John Harvey, fundador e diretor do Courage, um ministério de apoio 

a católicos que lutam com uma atração pelo mesmo sexo, explica que “o 

pedófilo difere do “sem-gênero” comum no sentido de que o primeiro admira 

a meninice no objeto de sua afeição, enquanto que o segundo admira a 

masculinidade.” 41 Entretanto, as categorias não estão completamente 

separadas: 
 

Embora deva-se admitir que a maioria dos homossexuais não se excitam com 

garotos jovens, a distinção entre homossexualidade e pedofilia “sem-gênero” 

não é totalmente absoluta. Em alguns casos, o interesse oscila entre 

adolescentes jovens e adultos; em outros, entre garotos e adolescentes; em 

casos excepcionais, um homem pode se interessar em uma época por garotos 

e por adultos em outra.42 
 

Muitos pedófilos têm atração por mulheres, casam-se e têm filhos 
 

Os ativistas gays insistem em que a pedofilia não tem nada a ver com a 

homossexualidade porque os pedófilos se interessam sexualmente apenas por 

crianças, enquanto que os homossexuais só tem relações sexuais com adultos. 

Também há abundantes evidências demonstrando que, embora 

essencialmente interessados em crianças, os pedófilos, no entanto, 

apresentam uma grande variedade de comportamentos sexuais, incluisive 

relacionamentos com mulheres: 
 

Um estudo na Child Abuse and Neglect descobriu que 48 por cento dos 

criminosos era ou casada ou tinha sido casada em algum momento. 43 
 

O Journal of Interpersonal Violence estudou as preferências sexuais dos 

pedófilos do sexo masculino que abusavam sexualmente de crianças. Quando 

eles compararam a resposta sexual dos pedófilos com o grupo de controle, 

eles descobriram, inexperadamente: “Surpeendentemente, os dois grupos não 

diferiam em sua resposta aos estímulos com nudez feminina.” 44 Um estudo no 

Psychiatric Journal da Universidade de Ottawa registrou que “a maioria dos 

pedófilos de meia-idade têm uma significativa atividade sexual adulta.” 45 58 

por cento dos pedófilos em um estudo tinham pelo menos um filho, enquanto 

outras pesquisas indicavam que “mais de dois terços dos pedófilos casados 

em sua amostragem tinha filhos, com uma média de dois a três filhos por 

indivíduo.” 46 
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Um relatório do Departamento de Justiça abordou os estratagemas desviantes 

dos pedófilos, que chegam a fazer grandes sacrifícios para esconderem seus 

verdadeiros desejos: “Os mais propensos a serem criminosos sexuais podem ser 

“pilares da comunidade” e são frequentemente descritos como “caras 

simpáticos”. Eles quase sempre têm meios de acesso a crianças (por exemplo, 

através do casamento, do bairro ou da profissão).” 47 
 

Assim, as evidências mostram que os pedófilos homossexuais não podem ser 

estritamente definidos como indivíduos atraídos apenas por garotos menores 

de idade. Na verdade, há uma considerável sobreposição entre 

homossexualidade e pedofilia. 
 

Pedofilia na cultura gay: A ligação histórica entre a pedofilia e os movimentos 

pelos direitos dos gays 

David Thorstad é um ativista “sem-gênero” e historiador do movimento pelos 

direitos dos gays. 48 Ele é ex-presidente da Aliança de Ativistas Gays de Nova 

Iorque (gaa [na sigla em inglês]), um emblemático grupo ativista fundado em 

dezembro de 1969. A gaa, em sua origem, se opunha às leis sobre a idade de 

consentimento, que proibiam os adultos de fazerem sexo com crianças. 49 

Thorstad também é um pedófilo e membro fundador da North American Man 

Boy Love Association [Associação Norte-Americana do Amor Homem-Garoto 

(nambla). 
 

Thorstad sustenta que há uma ligação natural e inegável entre 

homossexualidade e pedofilia. Ele deplora amargura que o movimento pelos 

direitos dos 

gays tenha, em sua opinião, abandonado a pedofilia. Escreve Thorstad: “Os 

amantes de garotos estiveram envolvidos no movimento 

gay desde o começo, e sua presença era tolerada. Grupos jovens 

gays encorajavam adultos a frequentarem suas festas… Havia uma disposição 

de tolerância, até de alegria em se descobrir a imensa variedade de estilos de 

vida dentro da subcultura 

gay e lésbica.” 

50 
 

A edição inaugural da Gay Community News, em 1979, publicou uma 

“Declaração ao Movimento de Liberação Gay sobre a Questão do Amor 

Homem/Garoto”, que exortou o movimento a retornar a uma concepção de 

liberação sexual. Ela defendia que “o objetivo último da liberação gay é a 

conquista da liberdade sexual para todos — não apenas direitos iguais para 

‘lésbicas e homens gays,’ mas também a libedade de expressão sexual para 

os jovens e as crianças.” 
 

Nos primeiros anos, houve alguma relutância em aceitar a pedofilia, 

principalmente entre grupos ativistas feministas e lésbicos. Em março de 1979, 

a Liberação Feminista Lésbica (lfl) acusou os “assim-chamados Homens 
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Amantes de Garotos’ de “tentarem legitimar o sexo entre crianças e adultos… 

As feministas reconhecem facilmente isto como a última tentativa de se tornar 

tolerável a exploração sexual de crianças.” A coalizão deixou registrada sua 

oposição ao “abuso sexual de crianças por pessoas heterossexuais ou 

homossexuais.” 51 
 

Apesar desta oposição, Thorstad afirma que por volta de 1985 os pedófilos 

homossexuais tinham conquistado a aceitação dentro do movimento gay. Ele 

cita Jim Kepner, o curador dos Arquivos Internacionais Gays e Lésbicos em Los 

Angeles: “Uma coisa que eu tento deixar clara é que se nós rejeitarmos os 

amantes de garotos em nosso meio hoje, seria melhor pararmos de levantar a 

bandeira dos antigos gregos, de Michelangelo, Leonardo da Vinci, Oscar 

Wilde, Walt Whitman, Horatio Alger e Shakespeare. Seria melhor parar de 

reivindicá-los como parte de nossa herança, a menos que a gente expanda 

nossa concepção sobre o que é ser gay hoje.” 52 
 

Em 1985, a Nambla foi admitida como membro do conselho de Organizações 

Gays e Lésbicas da Cidade de Nova Iorque. (ILGA). Em meados dos anos 90, 

as ligações da ILGA com a Nambla e outros grupos pedófilos custou à 

organização seu status de ONG nas Nações Unidas. 
 

A tentativa renovada por parte da ILGA de conseguir admissão na ONU foi 

novamente rejeitada em abril de 2000, porque a organização “não provou 

documentalmente que havia expurgado grupos pedófilos como [a Nambla].” 

O Washington Times relata que Ishtiag H. Anrabi, o delegado paquistanês no 

Conselho Social e Econômico da ONU, expressou preocupações sobre um 

possível mistério por parte da ILGA a respeito de ligações com grupos 

pedófilos: “Há mais de um ano a ILGA tem se recusado a fornecer 

documentos ou permitir uma inspeção de sua lista de membros, para 

demonstrar que os grupos de pedofilia tinham sido expulsos.” 53 
 

Temas pedófilos são abundantes na literatura gay 
 

O falecido poeta “beat” Allen Ginsberg ilustra a ligação natural entre a 

homossexualidade e a pedofilia. Muitos conhecem Ginsberg como um ilustre 

poeta “sem-gênero” “liberado”: menos pessoas sabem que ele também era 

um pedófilo. 
 

O biógrafo Raymond-Jean Frontain menciona as publicações de Ginsberg 

tanto no Boletim quanto no Jornal da Nambla. Ele discute como os biógrafos 

de Ginsberg deixaram de discutir seus poemas que tinham temas pederásticos 

: 
 

Embora tanto Shumacher quanto Barry Miles (Os primeiro biógrafos de 

Ginsberg) discutam francamente a política sexual de Ginsberg, nenhum deles 

se refere a seu envolvimento com a polêmica Associação do Amor 

Homem/Garoto… Eu reli os Poemas Coligidos e duas coleções subsequentes 
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de Ginsberg, surpreso com o padrão de referências ao sexo anal e à 

pederastia que apareciam. 54 
 

Ginsberg foi um dos primeiros de uma quantidade crescente de escritores 

homossexuais que atendem ao fascínio pela pedofilia na comunidade gay. 

Mary Eberstadt, escrevendo para a Weekly Standard, documenta como o 

tabu contra o sexo com crianças rui cada vez mais — com o ímpeto vindo dos 

escritores homossexuais. 55 
 

É revelador que os exemplos que ela dá de pedofilia na literatura atual vêm 

da ficção gay. Eberstadt cita a Village Voice, que afirma que “A ficção gay é 

rica em relatos idílicos de “relacionamentos intergeneracionais’, como estes 

casos são respeitosamente chamados hoje em dia.”56 Outros exemplos de 

ficção gay com temas pedófilos incluem: 
 

Na introdução da antologia “sem-gênero” “mainstream” Penguin Book 

International Gay Writing, David Leavitt observa objetivamente que “Outro 

assunto ‘proibido’ de que os escritores europeus parecem menos inclinados a 

fugirem é o amor de homens mais velhos por meninos novos.” Leavitt elogia 

um livro com um tema pedófilo incluído na antologia como uma “narrativa 

bastante autoconfiante [que] leva o leitor a imaginar o mundo de uma 

perspectiva que ele normalmente poderia condenar.” 57 
 

Vários textos incluidos em outra antologia, The Gay Canon: Great Books Every 

Gay Man Should Read, [O Cânone Gay: Grandes Livros que Todo Homem Gay 

Deve Ler] traz cenas de sexo entre homens e meninos. Um destes livros é 

elogiado como “uma aventura operática nas esferas do amor, personalidade, 

ambição e arte… uma pura alegria de se ler.” O protagonista é “o sonho de 

um pedófilo: a mente de um homem no corpo de um garoto.” 58 Sobre um 

outro romance que inclui cenas pesadas de violência contra garotos se diz 

que “penetra até o coração de uma das grandes fontes, na comunidade, da 

angústia gay dos anos 90: O que fazer com os homens que amam garotos?”  

59 
 

Mais outra antologia de ficção “sem-gênero”, A History of Gay Literature: The 

Male Tradition [Uma História da Literatura Gay: A Tradição Masculina], 

publicada pela Yale University Press, inclui “um alongado capítulo sobre 

‘Meninos e Meninice’ que é uma relação aparentemente definitiva das obras 

literárias pró-pedofilia.” 60 
 

O autor parece mais preocupado com os sentimentos e emoções do homem 

do que o menino sua vítima. Ele explora a questão sobre “se se considera ou 

não [fazer sexo com garotos] como um modo de se afastar da vida ou, pelo 

contrário, como um meio de se envolver com ela em seu nível mais honesto e 

menos corrompido.” 61 
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Uma porcentagem significativa de livros que têm aparecido na lista de 

bestsellers de ficção da Gay Men’s Press [Editora do homem gay] contêm 

temas de pedofilia, incluindo: 
 

Some Boys [Alguns Garotos] : descrito como as “memórias de um amante de 

garotos” que “evoca os jovens amigos do autor ao longo de quatro décadas.”  

62 
 

For a Lost Soldier [Por um Soldado Perdido]: a história de um relacionamento 

sexual entre um soldado e um garoto de onze anos de idade, ambientado na 

Segunda Guerra Mundial. 63 
 

A Good Start, Considering [Um bom começo, tudo considerado]: mais outra 

história sobre um menino de onze anos de idade (!) que sofre abuso sexual 

mas é resgatado por um adolescente que “lhe oferece amor e carinho”. 64 
 

Terre Haute: anunciado como “Um romance poético sobre o despertar sexual 

no meio-oeste americano, revelando a viagem de um adolescente, da 

introspecção a um desejo perigoso.” 
 

Shiva and Arun: a históra de dois adolescentes índios que “descobrem cedo as 

alegrias do sexo.” 
 

Teardrops on My Drum [Lágrimas em meu tambor] : crianças descalças na 

Liverpool dos anos 20 buscam “aventura, amor e sexo.” 
 

Publicações Pró-pedofilia 
 

Em anos recentes, viu-se o aparecimento de publicações que emprestam um 

verniz de erudição ao fascínio da comunidade gay pela pedofilia. Tais 

publicações tentam defender a tese da “intimidade intergeneracional”. A 

maior editora gay do país, a Alyson Publications, que distribui Daddy’s 

Roommate [O colega do Papai] e outros livros homossexuais que promovem a 

homossexualidade para as crianças e publica livros que advogam o sexo entre 

homens e garotos, incluindo: 
 

Paedophilia: The Radical Case [Pedofilia, a causa radical] , que contem 

informações detalhadas sobre como ter relações sexuais com meninos novos.  

65 
 

The Age Taboo [O Tabu da Idade], outra defesa da pedofilia que afirma: “Os 

amantes de garotos… não são molestadores de crianças. Os abusadores de 

crianças são… os pais que impingem sua moralidade estática nos jovens sob 

sua custódia.” 66 
 

The Journal of Homosexuality and Pedophilia [Jornal da Homossexualidade e 

Pedofilia] 
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O Journal of Homosexuality é visto como a principal publicação “mainstream” 

do movimento gay em língua inglesa. Um destacado editor é John DeCecco, 

um psicólogo da Universidade Estadual de São Francisco, que também está 

no conselho editorial do jornal pedófilo holandês Paidika. Portanto, não é 

surpreendente ver a pedofilia sendo promovida em suas páginas. 
 

Em 1990, o Journal of Homosexuality publicou uma série de ensaios sobre a 

pedofilia que foram por fim publicados como Male Inter-Generational 

Intimacy: Historical, Socio-Psychological, and Legal Perspectives [Intimidade 

Inter-Generacional Masculina: Perspectivas Históricas, Sócio-Psicológicas, e 

Legais], editado pelo pedófilo Edward Brongersma. Nenhum dos ensaios 

ofereceu qualquer crítica substancial à pedofilia: a maioria promovia 

descaradamente o amor homem-garoto como o direito natural dos 

homossexuais. 
 

Em 1999, Helmut Graupner escreveu um artido sobre a pedofilia no Journal of 

Homosexuality, no qual ele afirma: “Relações entre homens e garotos e entre 

mulheres e garotas sem dúvida são relações entre pessoas do mesmo sexo e 

elas constituem, sim, um aspecto importante da vida gay e lésbica.” Graupner 

sustenta que, como tal, relações sexuais consensuais entre homossexuais 

adultos e jovens até de 14 anos devem ser consideradas com uma “questão 

de direitos gays.” 67 
 

O fascínio pela pedofilia continua a ser uma causa de preocupação dentro 

da comundade gay. A colunista lésbica Paula Martinac, escrevendo no jornal 

“sem-gênero” Washington Blade, afirma: 
 

Alguns homens gays ainda sustentam que um adulto que tem relações com 

uma pessoa de mesmo sexo abaixo da idade legal de consentimento está, de 

certo modo, fazendo um favor ao menino, por ajudá-lo a ‘sair do armário.’ Isto 

não é pedofilia, diz este pensamento — pedofilia se refere apenas a crianças 

novas. Ao invés disto, sexo entre jovens e adultos é visto como um aspecto 

importante da cultura gay, com uma história que remonta ao ‘Amor Grego’ 

dos tempos antigos. Esta versão romantizada das relações sexuais entre jovens 

e adultos tem sido uma constante na literatura gay e tem aparecido, também, 

em filmes de temática gay. 68 
 

Martinac acrescenta que “Quando alguns homens gays tratam com 

reverenciam o sexo entre jovens e adultos, ao mesmo tempo em que 

simultaneamente declaram: “Nós não somos pedófilos”, eles mandam uma 

mensagem incongruente para a sociedade… A comunidade gay e lésbica 

nunca terá sucesso no combate ao estereótipo pedófilo enquanto todos não 

pararmos de ser coniventes com o sexo com os jovens.” 69 
 

De vítima a agressor: as consequências do abuso “sem-gênero” de crianças 
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A constante negação de todas as perturbadoras ligações com a pedofilia 

dentro do movimento “sem-gênero” não é um assunto puramente 

acadêmico. Talvez o aspecto mais trágico da ligação entre homossexualismo 

e pedofilia seja o fato de que os homens que molestam sexualmente garotos 

muitas vezes levam suas vítimas à homossexualidade e à pedofilia. As 

evidências indicam que uma alta porcentagem de homossexuais e pedófilos 

foram eles mesmos abusados sexualmente quando crianças: 
 

Os Archives of Sexual Behavior relata: “Uma das mais notáveis descobertas 

deste estudo é que 46 por cento dos homens homossexuais e 22 por cento das 

mulheres homossexuais relataram ter sido molestadas por uma pessoa do 

mesmo gênero. Isto contrasta com apenas 7 por cento de homens 

heterossexuais e 1 por cento de mulheres heterossexuais que relataram terem 

sido molestados por uma pessoa do mesmo gênero.” 70 
 

Um estudo de 279 homens homossexuais/bissexuais com AIDS e pacientes- 

caso e de controle, discutido no Journal of the American Medical Association, 

relatou: “Mais da metade tanto dos pacientes-caso quanto dos pacientes de 

controle relataram uma relação sexual com um homem na idade de 16 anos; 

aproximadamente 20 por cento, por volta da idade de 10 anos.” 71 
 

O destacado especialista em abuso sexual de crianças David Finklhor 

descobriu que “garotos atacados por homens mais velhos eram mais de 

quatro vezes mais propensos a incorrerem em atividades homossexuais do que 

as não-vítimas. A descoberta se aplicou a quase metade dos garotos que 

tinham tido uma tal experiência… Além do mais, os próprios adolescentes 

muitas vezes ligavam sua homossexualidade a suas experiências como 

vítimas.” 72 
 

Um estudo no International Journal of Offender Therapy and Comparative 

Criminology descobriu: “No caso de experiências sexuais anteriores à idade de 

14 anos, 40 por cento (da amostra de pedófilos) relatou que tinha tido 

atividades sexuais ‘com muita frequência’ com um adulto, com 28 por cento 

afirmando que este tipo de atividade tinha ocorrido ‘algumas vezes'”. 73 
 

Um relatório do Instituto Nacional de Justiça afirma que “as possibilidades de 

uma vítima de abuso sexual na infância ser presa quando adulta por algum 

crime sexual é 4.7 vezes mais alta do que para pessoas… que não 

experimentaram nenhum molestamento quando crianças.” 74 
 

Um estudo na Child Abuse and Neglect descobriu que 59 por cento dos 

criminosos sexuais que atacavam crianças tinham sido “vítimas de abuso 

sexual quando criança.” 75 
 

O Journal of Child Psychiatry observou que “há uma tendência entre as vítimas 

meninos de recapitularem seu próprio abuso, só que desta vez com elas 

mesmas no papel de perpetradores e outra pessoa sendo a vítima.” 76 
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O ciclo do abuso é o trágico legado das tentativas, por parte dos 

homossexuais, de se legitimarem as relações sexuais com garotos. Para um 

grande número de garotos, já é tarde demais para protegê-los dos que se 

aproveitaram de sua necessidade de amor e atenção. Muitíssimos deles mais 

tarde cometem eles mesmos o abuso, incorrendo no abuso sexual de garotos. 

Somente expondo as mentiras, as negações insinceras e os enganos — 

inclusive aqueles embrulhados em uma roupagem acadêmica — dos que 

vitimam sexualmente as crianças podemos esperar construir um muro de 

proteção ao redor das crianças indefesas entre nós. 
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