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P RE FÁ C IO À ED IÇÃO B RASI LEIRA
Este livro foi escrito alguns meses antes de eu nascer.
Contudo, ele permanece impressionantemente atual. O motivo é que o autor se atém ao ensino da Palavra de Deus, não
a especulações vazias. E como a Palavra de Deus é a verdade
eterna e imutável do Deus eterno e imutável, todo ensino extraído dela terá caráter e utilidade permanentes. As teorias
humanas se proliferam e morrem aos borbotões, mas a Palavra de Deus permanece para sempre (1 Pedro 1.25)!
A Bíblia nos instrui a estarmos “sempre preparados
para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança” que há em nós (1 Pedro 3.15). O renomado teólogo e
filósofo Greg Bahnsen (1948-1995) faz exatamente isso nesta
obra. Ele responde aos críticos e caluniadores (os quais, entre
outras coisas, adoram chamar os cristãos de “homofóbicos”)
que estão dentro e fora da igreja demonstrando a inconsistência de suas posições, enquanto apresenta a posição distin9
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tamente cristã, baseada na autoridade da Escritura, que é a
revelação expressa da vontade de Deus para o homem.
Entre aqueles que tentam defender o homossexualismo
como algo normal, é muito comum o argumento que se trata
de uma prática antiga. Não negamos que seja algo presente já
muito cedo na história da humanidade. Como diz o teólogo
John Jefferson Davis:
O homossexualismo é um fenômeno muito antigo, sendo evidenciado tanto na arte pré-histórica como nos
pictogramas e hieróglifos das culturas antigas. Os antigos hebreus, egípcios e assírios tinham leis contra práticas homossexuais.
A partir do século VI antes de Cristo, o homossexualismo passou a ser mencionado com frequência na arte e
literatura da Grécia: na poesia de Safo e Anacreon, na
prosa de Platão e nas peças de Ésquilo.1

No entanto, a antiguidade de algo não implica necessariamente sua aceitação pelas sociedades antigas. Mas é
justamente essa correlação que está implícita (ou mesmo explícita) no argumento do movimento pró-homossexualismo
contemporâneo. Segue Davis:
Seria um engano, contudo, concluir que a antiga cultura grega aceitava o homossexualismo como uma norma
social. Aristóteles, Heródoto, Aristófanes e muitos filósofos cínicos e estoicos posteriores expressam sua desaprovação moral a tais práticas.
A existência da homossexualidade na antiga sociedade
romana é atestada nos escritos de Suetônio, nas Sátiras
1

John Jefferson Davis, Evangelical Ethics: Issues Facing the Church Today
(Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed Publishing Co., [1985]
1993), p. 96.
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de Juvenal e na poesia de Catulo e Marcial. Como na
Grécia antiga, a visibilidade desse comportamento não
implicava aprovação social geral.2

Referindo-se a esse equívoco, Arno Karlen revela o
motivo da ignorância: a “aceitação” do homossexualismo na
Grécia é comum entre “todos aqueles que não leram as fontes
primárias”.3 Ponto.
Homossexualismo como prática antiga é apenas um
dos argumentos comumente usados pelos seus defensores.
Há centenas de outros argumentos. Mas em vez de responder a cada um deles, Bahnsen faz algo melhor: apresenta o
caso de forma positiva, oferece exegese bíblica e lida com os
pressupostos. Desta forma, Bahnsen proporciona aos seus
leitores os recursos necessários para refutar todo e qualquer
argumento, novo ou velho, filosófico ou bíblico, prático ou
pragmático, racional ou emotivo.
Uma nota sobre a violência aos homossexuais é necessária aqui, pois muitos afirmam que o ensino bíblico gera tal
violência. Embora não se negue que por vezes os homossexuais sofrem violência, isso nada tem a ver com o ensino do
cristianismo. Mulheres, crianças e nordestinos também são
alvo de maus-tratos e violência, mesmo isso nada tendo a
ver com o cristianismo. Ou, a rigor, poderíamos dizer que
tem sim: a Bíblia condena tais manifestações de violência.
Neste livro podemos ver que essas acusações não passam de
calúnias e falácias e que, como demonstrado por Bahnsen, a
mensagem da igreja aos homossexuais é de esperança.
2
3

Ibid.
Arno Karlen, “Homosexuality in History”, em Judd Marmor (ed.),
Homosexual Behavior: A Modern Reappraisal (New York: Basic Books,
1980), p. 80.
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Que Deus abençoe a leitura e a divulgação deste livro para que a sua verdade seja proclamada, a sua igreja edificada e muitas vidas transformadas.
4

Soli Deo Gloria!
Felipe Sabino de Araújo Neto
Brasília-DF, 29 de janeiro de 2012

4

Ao final do livro, com o intuito de ajudar o leitor na defesa da nossa
santíssima fé (Judas 20), adicionei dois pequenos apêndices que
traduzi, os quais não estão presentes na edição original.
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Historicamente os cristãos têm ensinado que as pessoas
não têm direito ilimitado de fazer o que querem com os seus
corpos. Esse conceito está sendo solapado atualmente por
três facções distintas e ostensivas: feministas, aborcionistas e
homossexuais. As questões éticas pertencentes a este último
grupo são examinadas no presente estudo. Se bem que variações específicas dentro da identidade e orientação sexual são
reconhecidas, o termo geral homossexual será empregado
aqui com relação a qualquer pessoa, quer do sexo masculino
quer do sexo feminino (portanto, incluindo as lésbicas), que
se envolva com membros do mesmo sexo ou que deseje fazê-lo. O homossexualismo é uma atração afetiva por pessoa do
mesmo sexo, ou a relação sexual ativa com a mesma.
A ironia do problema da discussão moderna do homossexualismo é a sua virtual perpetuação acrítica de preconceitos culturais — apesar da sua professa liberalidade
13
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e neutralização das tendências preconceituosas. Algumas
pressuposições questionáveis na ética, nas ciências humanas e no pensamento político, desviaram a nossa sociedade
rumo à tolerância do homossexualismo nas esferas pessoal,
eclesiástica e civil. O estudo das Escrituras deveria levar o
pesquisador a contestar aquelas pressuposições populares,
e o mesmo estudo me convenceu de que o homossexualismo deve ser refutado em todas as três áreas acima referidas.
Individualmente, as pessoas devem reprovar e combater o
homossexualismo como imoral. As igrejas devem recusar a
participação como membros comungantes e como oficiais
aos homossexuais que não experimentaram arrependimento. Os Estados devem impor restrições ao homossexualismo, em vez de torná-lo um direito civil. Devemos igualmente insistir em que os indivíduos não tomem a atitude
de “sou mais santo que você”, com relação ao pecado do
homossexualismo, em que as igrejas proclamem fielmente
as boas novas da libertação aos homossexuais, e em que o
Estado não os persiga aplicando-lhes prisão indevida, invasão de privacidade, ou atenção intencionalmente seletiva e
desigual.
As bases para estas conclusões são explicadas nas
páginas que se seguem. Meu objetivo é investigar vários
aspectos da questão moral acerca do homossexualismo,
procurando ser fiel à Palavra de Deus em sua completitude e em suas múltiplas facetas: lei e evangelho, repressão
e reabilitação, indivíduo e sociedade, igreja e Estado, etc.
Do começo ao fim, tentei, com a atitude de quem se dispõe
a aprender, pensar os pensamentos de Deus segundo ele.
Espero que os leitores e os críticos avaliem o resultado do
meu trabalho pelo padrão da Palavra de Deus escrita, padrão objetivo e confiável.
14
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Contudo, antes de passar ao estudo propriamente dito,
são necessárias algumas palavras em resposta ao “terrorismo retórico” (como disse um escritor)1 de certos polemistas pró-homossexualismo e pró-pretensos direitos dos homossexuais.2 A pontificação, a acusação, os xingamentos, a
atribuição de maus motivos aos oponentes, etc., muitas vezes
contribuem para produzir uma argumentação falaz e servem
para impelir os ingênuos a concordarem com os defensores
do homossexualismo. Por exemplo, contrariamente à crítica mordaz, a discordância com os homossexuais acerca dos
seus direitos e a desaprovação da sua conduta não tornam
ninguém automaticamente um intolerante fanático. A oposição a eles não é necessariamente um ódio violento ou um
medo exagerado, fundados em atitudes injustas e irracionais,
baseados em opiniões obscuras e preconcebidas; a atitude do
opositor não é prova infalível de “homofobia”. A oposição ao
homossexualismo não precisa ser motivada por uma atitude
preconceituosa e ultrajante para com um grupo de pessoas
como esse. Um exame justo e desapaixonado das evidências
relevantes para uma avaliação ética dos atos e afetos homossexuais pode muito bem sustentar uma conclusão moral negativa, mantida com convicção de princípios. Ver algo como
imoral não é o mesmo que ser intolerante; por exemplo, não
é costume ver alguém que condena o assassinato de inocentes como intolerante fanático contra os assassinos. (Se fosse
1
2

M. J. Sobran, “Bogus Sex”, Human Life Review, Vol. III, Nº. 4 (Fall
[Outono], 1977).
Não é minha intenção insinuar que somente os defensores dos
homossexuais são culpados disto. Com perplexidade cristã,
confessamos que os que se opõem ao homossexualismo não se
abstiveram completamente do mesmo tipo de tática. Nem todos os
leitores talvez pensem que eu esteja agindo bem, mas esta tem sido a
minha intenção.
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costume, teríamos que distinguir entre intolerância honrosa
e desonrosa.)
Outra polêmica frequente sustenta que aqueles que criticam o homossexualismo são culpados de terem uma atitude condenatória. Tem-se dito que “certamente não é nem
responsabilidade nem prerrogativa do cristão julgar os estilos de vida das outras pessoas”. Um estudo do homossexualismo que se declara “evangélico” vai tão longe que chega ao
ponto de acusar os seus oponentes de falsas testemunhas e de
blasfêmia contra o Espírito Santo! Se tal estudo pretendia ser
levado a sério, essas observações levam para outros rumos.
Se queremos ser fiéis a Deus e à sua Palavra, não podemos ser
acríticos ou neutros quanto às coisas que a Escritura proíbe.
Todos devem estar advertidos contra atitudes e procedimentos que desagradam a um Deus santo. Aqueles que foram redimidos pela misericórdia de Deus são chamados para uma
consciente separação do pecado e para a imitação do caráter
de Deus; estes objetivos seriam impossíveis sem a identificação de algumas coisas como pecaminosas e ímpias — algo
patentemente condenatório. O fato é que a Escritura não
proíbe o julgamento em si, mas proíbe, sim, o julgamento
mal motivado, precipitado, injusto ou feito segundo padrões
antibíblicos. Verdadeiramente, Deus em sua Palavra, exige
que julguemos atos3 e que reprovemos as obras infrutuosas
das trevas4 — mas, sem parcialidade,5 sem hipocrisia,6 e sem
tentar determinar questões íntimas pertencentes ao coração
do indivíduo.7 O espírito desta época exige a supressão geral do discernimento, estimula uma tolerância destituída de
3
4
5
6
7

Mt 7.15-23; cf. Jo 7.24.
Ef 5.11; 1Tm 5.20; 2Tm 4.2; Tt 1.13; 2.15.
1Tm 5.21.
Mt 7.1-5.
1Sm 16.7.
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princípios, e critica todo aquele que ousa criticar. O Espírito
Santo nos exorta: “Ponham à prova todas as coisas e fiquem
com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal”.8
Outro insulto retórico comumente lançado contra os
oponentes do homossexualismo atualmente é que eles são
duros e legalistas, destituídos de amor, e que ignoram a esfera dos interesses pessoais na ética. Contudo, essa acusação
se apoia em pressuposições defeituosas. Primeiro, legalismo
é usar a lei como um meio de autossalvação, não o desejo de
coração dos redimidos de obedecerem aos mandamentos do
seu Senhor e Salvador.9 Segundo, o interesse pela bendita lei
de Deus não é deficiente em amor, mas, sim, identifica-se com
o vero amor.10 Terceiro, os interesses centralizados na pessoa
humana não são antagônicos às normas morais imutáveis; o
perfeito Filho de Deus, que se dedicou a obedecer completamente à lei de Deus,11 é o modelo de genuína personalidade
e de moralidade, e é nosso dever conformar-nos à sua semelhança.12 Os que promovem normas antibíblicas na ética, em
nome de “personalidade autêntica”, estão na realidade sendo
antipessoais; as normas da Escritura só são abrasivas para
aqueles que não têm uma relação pessoal, salvadora, viva
com Deus por meio de Cristo. Ironicamente, os tais críticos
geralmente propõem que ponhamos de lado ensinos bíblicos
explícitos e os substituamos por valores modernos, para que
retenhamos o interesse “escriturístico” pelo valor pessoal!13 O
8
9
10
11
12
13

1Ts 5.21,22; cf. 1Jo 4.1.
Ez 11.19,20; Rm 8.1-4; 2 Co 5.14,15; Rm 6.1–7.6; Tt 2.11-14; Rm 3.31.
Rm 13.8-10; 1Jo 5.2,3; 2Jo 6; Jo14.15, 21, 23; 15.9,10.
Jo 15.10; Hb 7.26-28; Sl 40.7,8; cf. Hb 10.4-10.
Cl 3.10; Ef 4.13, 24; 2Co 3.18; 4.4; 1Jo 2.5,6.
Carl F. H. Henry, “In and Out of the Gay World”, Is Gay Good? (O Gay
é Bom?), ed. W. Dwight Oberholtzer (Filadélfia: Westminster Press,
1971), pp. 105, 106.
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óbvio resultado dessa linha de pensamento é a atitude segundo a qual o ensino bíblico explícito é frequentemente chamado “repreensível”, “repugnante” e “irrelevante”,14 sendo que
os homens modernos esclarecidos devem fazer uma abordagem “discriminatória” daquilo que a Bíblia ensina,15 e daqueles que não são culpados de “bibliolatria”.16 Dessa forma,
ao que parece, a escolha que nos cabe fazer é esta: ou discriminaremos17 contra os homossexuais, ou discriminaremos
contra a Palavra de Deus. Ou teremos por objetivo converter
o homossexual e tê-lo transformado à imagem de Cristo, ou
teremos por objetivo mudar o pensamento da igreja sobre a
Palavra de Deus e transformar a ética cristã à imagem dos
valores homossexuais. A discussão nos trouxe à questão dos
padrões e prioridades supremos, e aqui a escolha que o cristão deve fazer não deveria ser difícil.18
Em conclusão, a oposição ao homossexualismo não é
um sinal seguro de uma atitude intolerante, impropriamente
condenatória ou legalista. É fazer terrorismo retórico acusá-la dessa atitude. Tais táticas falazes podem persuadir os não
precavidos, mas não podem anular ou desaprovar convicções arraigadas na Palavra de Deus revelada. Claro está que a
nossa responsabilidade é assegurar-nos de que as nossas ati-

14 Thomas Maurer, “Toward a Theology of Homossexuality – Tried and
Found Trite and Tragic”, Is Gay Good?, pp. 98-100.
15 Lewis Williams, “Walls of Ice – Theology and Social Policy”, Is Gay
Good?, pp. 168,169.
16 Joseph Fletcher, “Preface”, Is Gay Good?, p. 8.
17 O leitor deve atentar que ao longo do livro o autor usa dois verbos com
frequência: discriminar (diferenciar, distinguir etc.) e descriminar
(absolver, tirar o crime ou culpa, descriminalizar etc.). Uma confusão
entre os dois termos certamente prejudicaria o entendimento dos
argumentos apresentados. [N. do E.]
18 Cl 1.18; 2Co 10.5; Jó 40.2; 1Rs 22.14; Is 8.20; 2Tm 3.16,17; Rm 3.4;
9.20; 1Co 14.37,38; 2Ts 3.14; 1Jo 4.6; Mt 7.24-27; Jo 12.48; Mt 5.19.
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tudes estejam de acordo com a Escritura e que não estejamos
simplesmente refletindo uma tradição passada ou imitando
cegamente preconceitos atuais.
Se a incidência e o predomínio do homossexualismo
são ou não maiores atualmente, não estou certo. Contudo,
pouco se pode duvidar de que a visibilidade do homossexualismo é muito mais alta. O movimento, organizado e não
organizado, que visa dignificar o homossexualismo e conquistar tolerância para esse mal, infiltrou-se em todos os setores da sociedade e em todas as áreas da cultura: da igreja
à televisão, da educação à legislação. Não é hora de os cristãos ficarem em silêncio ou desesperados, nem distraídos
e inativos. Como diz a parábola de Jesus, “enquanto todos
dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio”.19 É hora de a
gente acordar e deixar que a luz do mundo brilhe através de
nós, dispersando as trevas pecaminosas.20 E agir dessa forma requer que entendamos adequadamente a mensagem de
Deus. Com essa finalidade, espero que este livro seja benéfico para a igreja de Cristo.
Carl F. Henry está certo quando diz: “Naturalmente,
o povo de Deus deseja ver uma sociedade na qual os mandamentos de Deus tenham pleno domínio”.21 Com vistas à
presente controvérsia em nosso país, neste livro eu argumento no sentido de que o homossexualismo não deve ser visto
como um direito civil. Todavia, devemos, não somente reconhecer o propósito de Deus através do governo civil de reprimir coercitivamente o crime e a desordem, mas também
devemos confessar que as igrejas fiéis ao Evangelho têm os
19 Mt 13.25.
20 Ef 5.14; cf. 5.6-13; Mt 5.14-16; Jo 8.12; 1Jo 1.5-7; Jo 1.5.
21 Henry, “In and Out of the Gay World”, Is Gay Good?, pp. 105,106.
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únicos recursos que podem redimir e mudar os corações dos
transgressores de modo que passem a desejar viver uma vida
reta. Um profundo interesse pelas atitudes próprias do povo
de Cristo, pelo poder do Evangelho, pela justiça do Estado
e pela suprema felicidade dos homossexuais instigou-me à
produção do estudo apresentado a seguir.
Ao escrever os resultados da minha pesquisa e das minhas reflexões, de propósito evitei o aparato acadêmico de extensas notas de rodapé indicando as fontes de opiniões que são
criticadas. Agi assim, primeiro, porque há uma riqueza de expressões diversificadas, mas apenas um número básico de argumentos exegética e eticamente relevantes; segundo, porque
isso tornou possível organizar, sintetizar e, em alguns lugares,
fortalecer a polêmica pelo homossexualismo a que os cristãos
precisam responder; e, terceiro, para tornar o texto mais fácil
de seguir por uma abrangência maior de leitores. Os interessados no substrato bibliográfico são remetidos à extensa lista
de livros e artigos para pesquisa adicional no fim deste livro.
Conquanto a bibliografia de livros seja detalhada em várias
categorias, foi possível providenciar uma completa lista de artigos de revistas e de outros periódicos, na maior parte só no
campo religioso em geral. Listas úteis de artigos de revistas e
jornais de natureza médica, psicológica, sociológica e histórica, podem ser encontradas na obra de Arno Karlen, Sexuality
and Homosexuality: A New View (Nova Iorque: W. W. Norton
& Co., 1971) e na de W. D. Oberholtzer, Is Gay Good? (Filadélfia: Westminster Press, 1971).
No preparo deste estudo para publicação, recebi a indispensável ajuda de outros. Primeiramente e acima de tudo,
desejo expressar minha gratidão a Jane e Dennis Johnson
por seu trabalho de melhorar o texto no estilo e em sua qualidade editorial, tornando-o muito mais fácil de ler e muito
20
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mais claro. Anteriormente eles tinham obtido experiência
no trabalho de refazer meus escritos para o nosso jornal da
universidade, e foi para meu inigualável benefício ter aqui,
novamente, a colaboração de ambos. Tenho uma dívida de
gratidão a esses amigos. Também desejo agradecer a alguns
membros do meu presbitério por criticarem versões prévias
destes originais; mesmo quando divergimos, tirei proveito
dos comentários que eles fizeram. Também expresso minha
apreciação ao Dr. Ronald Enroth, autor de The Gay Church,
por seu curso sobre sociologia do comportamento divergente, o que há alguns anos me forçou a começar a pensar nos
pontos explorados neste livro. Finalmente, sou grato à Sra.
Elaine Connell e ao Sr. David Gillespie por seu árduo trabalho de tornar o original pronto para publicação; Elaine trabalhou muito, datilografando os originais duas vezes, e David foi de grande ajuda na leitura das provas, em preencher
a bibliografia e em preparar o índice. Todas essas pessoas
merecem elogiosa apreciação, mas eu sou o único responsável por qualquer defeito contido no livro.
E, por falar em defeito, permita-me reconhecer e declarar desde logo que este livro nem de longe diz tudo o que
se poderia dizer nas áreas da teologia moral, da exegese das
passagens bíblicas que aludem ao homossexualismo, dos
estudos científicos da alegada propensão para o homossexualismo e sua etiologia, da reação da igreja, de como os
homossexuais devem ser aconselhados, ou dos princípios
da legislação civil e da discriminação social. Não tentei dizer a última palavra sobre tais assuntos, decisão que muitos
de imediato acharão judiciosa! Espero que o que é exposto
nas páginas subsequentes seja de utilidade para os cristãos
sinceros que estão tentando abrir seu caminho através do
confuso labirinto das opiniões correntes. Mas não tenho a
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pretensão de ter dito coisa alguma definitiva sobre o assunto.
Estou certo de que os meus críticos não se deixarão tentar a
pensar outra coisa. Deles eu só peço ouvidos justos e discussão caridosa dos princípios e inferências que compuseram as
conclusões deste livro.
Quando concluo este prefácio, chegou à minha atenção
uma notícia posta em circulação, segundo a qual uma denominação presbiteriana proeminente recebeu um relatório
da força-tarefa que ela designou para estudar o homossexualismo. Tal relatório recomenda que a Assembleia Geral não
veja o homossexualismo em si como um pecado que impede
a ordenação, e que os atos homossexuais entre adultos que
neles consentem não sejam criminalizados na sociedade.
Este fato só testifica ainda mais a confusão que domina a
nossa época. Mais uma vez podemos ver a urgência de a igreja conscientizar-se das suas raízes bíblicas e de chegar a uma
clara estrutura mental que honre a Cristo com relação ao homossexualismo como pecado e como crime. Hoje é preciso
proclamar a clareza da Palavra de Deus sem titubeios, para
que não deixemos de cumprir a Grande Comissão que nos
foi confiada pelo Senhor.
Reformed Theological Seminary
Greg L. Bahnsen
Jackson, Mississippi
23 de janeiro de 1978
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