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Quando alguém
que amamos se diz
“gay”

Valdeci Santos

Judas 1.17-23
•

•
•
•

•
•
•

17

Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas
pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo,
18 os quais vos diziam: No último tempo, haverá escarnecedores, andando
segundo as suas ímpias paixões.
19 São estes os que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito.
20 Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no
Espírito Santo,
21 guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor
Jesus Cristo, para a vida eterna.
22 E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida;
23 salvai-os, arrebatando-os do fogo; quanto a outros, sede também
compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne.
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Dificuldades do Assunto
A carência de informações
precisas
A dogmatização de mitos

Conexões emocionais e relacionais
As diferentes ramificações e
spectrum

Introdução
Revelação sobre homossexualidade
pode ocorrer em qualquer família:
cristã ou não cristã

A revelação de que alguém que
amamos é gay pode ser devastadora

Não há “capa protetora”
contra a rebeldia

Mais devastadora do que um
terremoto

Não há seguro contra os
“efeitos sociais do pecado”

Comparada à notícia de
morte: a morte dos sonhos,
expectativas, etc.
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Atitudes Comuns
1. Veemente rejeição
 Expulsão de casa, agressões, etc.
2. Angústia e confusão
 Questionamentos: Onde erramos? O que fazer agora? O que
aconteceu com nossa família?
3. Aceitação
 Acreditam ser uma questão genética e podem até crer ser um “dom
divino”

Respostas Emocionais
• Culpa
 O que fizemos de errado? Onde erramos?
 Pais cristãos: O uso errado de Provérbios 22.6
• Ira
 Como você ousa fazer isso conosco? O que dirão sobre nós?
 A expressão da ira geralmente é acompanhada de pecado (cf. Sl 4.4 e
Ef 4.26)
• Luto
 O luto paralisa: alguns permanecem nesse estado
O luto convida ao escapismo: espiritualização, trabalho excessivo,
mudanças, etc.
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Estágios da Dor
“A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de
vida” (Pv 13.12)

• Choque
 Estágio de dormência => perda do sono, falta de apetite, descrença da
realidade, etc.
• Negação
 Apenas uma fase? Isso não está acontecendo! Se insistir nisso eu . . .

• Desorientação
 Pensei que o/a conhecia, mas agora, como posso confiar? O que farei? Não
estava preparado para isso!
• Isolamento
 Distância entre o casal, trabalho excessivo, fuga de amigos, etc.
• Adequação
 A vida continua . . . Embora ela nunca mais será a mesma!

O que pode “dar errado”?
“Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza” (Pv 14.13)
O triunfo da amargura – Hebreus 12.14-16
• 14 Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor,
• 15 atentando, diligentemente, por que ninguém seja faltoso, separando-se da
graça de Deus; nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e,
por meio dela, muitos sejam contaminados;
• 16 nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto,
vendeu o seu direito de primogenitura.”
O afastamento
da graça

A perturbação
pessoal

A raiz da
amargura

A profanação

A
contaminação
a outros
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O caminho do progresso
“O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber”.
(Pv 18.15)

A procura por ajuda=> Pv 12.25

Aprender a contentar-se em Deus => Ne 8.10
Considerar os propósitos de Deus para sua vida =>
2Co 12.8-10

Aceitar a situação (diferente de aprovar ou
concordar) => Jr 29.1-11

O caminho do progresso
“O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber”.
(Pv 18.15)

Conviver com a possibilidade da dor crônica
ou até de não haver mudança => Pv 3.5-6

Surpreender a pessoa com atos e
demonstrações de graça => 2Co 5.20
Disposição em permitir que outros
participem da solução => Pv 12.25,
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Uma Estratégia Bíblica
Não ignorar/sublimar a realidade
Facilitar o diálogo sobre sexualidade na igreja
Compreender que há um propósito divino na dor
Preparar-se para uma longa jornada
Compreender que a verdadeira natureza do problema não é, de fato, sexual
Compreender o assunto bíblica e abrangentemente

Uma Estratégia Bíblica
Estabelecer harmonia nas decisões e estratégias

Aprender a estabelecer limites
Manter os canais da comunicação abertos
Não permitir que homossexualidade seja o assunto a controlar todos
os encontros
Procurar ajudar outros que lidam com questões semelhantes
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2Coríntios 1.3-5
• 3 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai

de misericórdias e Deus de toda consolação!
•

•
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É ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para
podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia,
com a consolação com que nós mesmos somos contemplados
por Deus.
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Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam
em grande medida a nosso favor, assim também a nossa
consolação transborda por meio de Cristo.

Perguntas e
Respostas
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