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Olá querido leitor, a paz de Jesus!

Vamos fechar este ano com uma edição 
“bem trabalhada”, abordando temas que 
são realmente importantes em nosso meio. 
Depois da divulgação da maior pesquisa 
sobre genética e sexualidade, provando que 
não existe mesmo essa história de “gene 
gay”, vimos um abalo no mundo LGBTQ+. 
Se assumirmos que estamos vivendo uma 

“guerra” entre o bem e o mal [luz e trevas] 
podemos dizer que “a luz brilhou”, mais uma 
vez. Confira na matéria de capa o quanto 
estudos tendenciosos influenciaram nessa 
luta para descontruir a família, no mundo 
todo. Leia também a entrevista de Robson 
Staines, um ex-gay que levanta a bandeira 
do Evangelho junto de sua família.

Durante a leitura, você também vai 
saber mais sobre as leis que podem afetar 
as famílias e a Igreja no Brasil. Além disso, 
o tema “eutanásia e suicídio assistido” foi 
abordado sob duas óticas. Entenda o que o 
mundo pensa sobre o direito de morrer ou 

viver e o que a Bíblia diz sobre isso. Nossos 
estudos sobre Criacionismo Bíblico e Apo-
calipse continuam, sempre com novidades 
e informações relevantes para o seu cres-
cimento espiritual. 

Suelen Mangolin vai tocar num assunto 
delicado e fazer um alerta: “O sofrimento 
escondido pode levar ao suicídio”. E temos 
novidades: Silvana Coelho entrou para a 
equipe Exibir Gospel como colunista inter-
nacional, na Turquia e Themmy Lima será o 
novo colunista, trazendo temas importantes 
para quem estuda Teologia. E tem muito 
mais que você precisa conferir. 

Desejamos a todos os nossos leitores 
um final de ano abençoado, um Feliz Natal 
e uma passagem de ano tranquila. Que em 
2020, a nossa fé permaneça firme Naquele 
que é o nosso Salvador, nosso Mestre e a 
nossa maior inspiração. Até o ano que vem, 
se Deus quiser, com mais uma edição. 

Cris Beloni

Saudações em Cristo, amado leitor!

Ano 10 - Número 48
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ENTREVISTA - ROBSON STAINES

Robson Staines deixou a homossexualidade, mudou o 
rumo de sua vida e hoje se diz plenamente feliz. 
Ele já foi travesti, se prostituiu e esteve no fundo do poço. 
“Mas Deus me resgatou e me amou”. Atualmente, é 
bispo de uma Assembleia de Deus, casado há mais de 
20 anos e vive bem com seus filhos e netos.

Staines revela que militantes de movimentos como 

o LGBTQ+ fazem de tudo para “abafar o caso”. Isso 

porque dizer que existem ex-gays pode afetar algu-

mas metas ideológicas e políticas. O Movimento de Ex-Gays no 
Brasil (MEGB) se levantou com força quando a ministra Cár-
men Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu 

uma sentença da Justiça Federal que permitia atendimento 

psicológico aos homossexuais.

Exibir Gospel – O que aconteceu de lá pra cá? 
Robson Staines – Uma vez que ela vetou o direito de ho-

mossexuais egodistônicos e também o direito de ex-gays de 

serem assistidos por profissionais, o que aconteceu é que fo-

mos amordaçados e ficamos desamparados. Só podemos con-

tar com a ajuda de Deus. 

Exibir Gospel – Você teve a oportunidade de receber 
ajuda psicológica, há mais de 20 anos. O que isso signifi-
cou para você? Fale um pouco dessa época. 

Robson Staines – Minhas primeiras experiências com psi-

cólogos não foram boas. Eu já vivia um conflito de identidade. 

Mesmo sendo homossexual algo me incomodava muito e eu 

percebia que o psicólogo sempre me direcionava a me assu-

mir como gay. Porém, eu queria deixar de ser gay e só consegui 

isso através de Deus. Mesmo depois de convertido, continuei 

buscando profissionais da área, até por que sofri um trauma 

infantil através de um estupro violento. Depois encontrei dois 

grandes psicólogos cristãos, eles me assistiram e me deixaram 

à vontade, segundo o meu desejo que era deixar de ser gay. 

Exibir Gospel – Por que você desejou sair da homos-
sexualidade?

Robson Staines – Porque eu percebi que não estava com-

pleto e nem feliz. Sentia um vazio tomando conta do meu ser. 

Quando eu colocava a cabeça no travesseiro, algo ficava “mar-

>
Por Cris Beloni

SAIR DA PRÁTICA HOMOSSEXUAL

EX-GAY EXPÕE A PRÓPRIA VIDA 
PARA PROVAR QUE É POSSÍVEL
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telando”, dizendo que eu não estava no caminho certo. Para 

o meu lado carnal, o que eu fazia era bom, mas para o espi-

ritual era péssimo.

Exibir Gospel – Como foi sua experiência com a igreja?
Robson Staines – Muitos gays reclamam, dizem que são 

maltratados quando vão às igrejas pedir ajuda. No meu caso, 

fui acolhido e amado pelas irmãs de oração e também fui in-

centivado por todos os pastores que passaram pela minha vida.

Exibir Gospel – Como você se tornou pastor e de-
pois bispo?

Robson Staines – Meu ministério começou numa igreja 

bem simples, no Rio de Janeiro. Foi onde comecei lavando 

o banheiro e limpando o templo. Depois a música dominou 

minha vida. Deus me deu muitas letras e me chamou como 

levita. Fiz vários cursos de teologia. Fui consagrado a diá-

cono, depois a missionário, pastor evangelista e agora bis-

po. Ao todo são 26 anos de ministério, para a glória de Deus.

Exibir Gospel – Você teve uma visibilidade rápida, não 
é? Como a mídia chegou até você?

Robson Staines – Eu já tinha participado de alguns pro-

gramas de rádio e TV’s a cabo, mas fiquei conhecido em rede 

nacional depois que fui ao programa Superpop, da apresenta-

dora Luciana Gimenez. Ela me convidou várias vezes. Estive 

também no programa Na Liga, da Band – Mundos Opostos, 
Casos de família, com Cristina Rocha, entre vários outros. 

Participei de mais de 50 programas com o tema “ex-gay”. Es-

tive também na Câmara dos Deputados, em Brasília, numa 

audiência pública, onde pude denunciar que “a grande maio-
ria dos consultórios de psicologia é uma fábrica de gays”. 

Exibir Gospel – Essa “fábrica” vai falir? Por que pare-
ce que o número de ex-gays está aumentando a cada dia. 
O que você diz sobre isso?

Robson Staines – Acho que está acontecendo isso mes-

mo! Então minha oração é para que aumente o número de 

psicólogos cristãos atuantes na área da Psicologia. Vivemos 

um tempo em que Fé e Ciência estão caminhando juntas. Eu 

também peço a Deus pra que os grandes líderes cristãos da 

nossa nação nos ajudem nisso. Gays e ex-gays precisam do 
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apoio da igreja. Quem entra ou sai da homossexualidade 

precisa de atendimento espiritual e profissional.

Exibir Gospel – Como tem sido a vida depois que 
você saiu da homossexualidade? 

Robson Staines – Bem... deixar a prática homossexual 

não é nada fácil. Mas já adianto que não é algo impossível. 

Quando eu realmente entendi que Deus tem todo o poder 

no seu céu e na terra, agarrei as Suas promessas e mudei 

o rumo da minha vida. Veja, foi isso o que Deus deixou pra 

nós: a Sua Palavra poderosa e o Espírito Santo para nos 

convencer e nos libertar de todo o pecado. Entendo que 

cada um vive a sua própria experiência com o Criador e isso 

é muito particular. No meu caso, posso dizer que a tristeza, 

a amargura e toda a angústia que eu sentia foram embora 

pra sempre da minha vida. O Eterno me resgatou! Fui to-

talmente restaurado de dentro pra fora. Há 26 anos que 

eu vivo feliz e realizado no meu casamento e com a minha 

família. Sou grato a Deus pela minha esposa, filhos, gen-

ro, nora e netos. Hoje eu posso dizer que sou um homem 

abençoado por Deus. Eu sou um vencedor.

Exibir Gospel – O que você tem a dizer aos gays e 
lésbicas que querem abandonar a homossexualidade?

Robson Staines – Digo que o mais importante de tudo 

isso é o amor! Ninguém é forçado a nada, cada um tem o di-

reito de viver a vida como quer. Não existe um remédio pra 

deixar a homossexualidade. Você não toma algo de noite e 

acorda diferente no outro dia. O que ocorre é uma decisão 

de mudança de vida! E Deus está nesse negócio. “Sem Ele 

nada podeis fazer”. Só o Espírito Santo tem o poder pra con-

vencer o homem do pecado, da verdade e do juízo. “Onde 

abundou o pecado, superabundou a graça”. Tentar mudar a 

vida de um homossexual de forma agressiva é crime. Des-

tratar e ridicularizar também não leva a bons resultados. 

Quero dizer também que eu estou aqui, que eu existo, por 

isso contem comigo. Sigo em frente nesse ministério pra 

ajudar essas pessoas que querem deixar a prática homos-

sexual. Contem comigo, se querem ter um encontro com 

Cristo, assim como eu tive. Atualmente, dou palestras so-

bre sexualidade, abuso sexual, pedofilia, compulsão, além 

de compartilhar o meu testemunho para servir de exem-

plo. Estarei presente com a minha família nas igrejas do 

Brasil e do mundo até quando Deus permitir e exigir isso 

de mim. Fico disponível também nas redes sociais (Robson 

Staines no Facebook e Instagram), e-mail stainesrobson@

gmail.com ou whatsapp (11) 97711 1864.

Robson Staines está escrevendo um livro onde vai con-
tar detalhes sobre sua história. 

DEPOIMENTOS DE AMIGOS E FAMILIARES:

Paula Staines (esposa) 
– Estamos casados há 

um tempão e ainda 

somos apaixonados 

um pelo outro. Nossa 

ligação é muito forte. 

Nossa união é sincera 

e cheia de amor. Deus 

tem derramado bênçãos 

sobre a nossa família. 

Robson Staines é o 

homem da minha vida. 

ENTREVISTA - ROBSON STAINES

Robson e Miriam FroesPaula,  Marisa e Robson

Weslley, filho 
primogenito e a nora  
Marilia e o netinho
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Marisa Lobo (psicóloga e 
amiga) – Robson Staines é 

um homem totalmente res-

taurado. Ele é um dos me-

lhores exemplos na Psicolo-

gia e eu desconheço recaída 

na vida dele. É meu amigo de 

vários anos e sua família é 

maravilhosa. Quem ridicula-

riza sua verdade, está sendo 

incoerente com a tal diversi-

dade que defende. 

Bispa Rita Manuela – É uma 

honra falar do bispo Robson 
Staines. O testemunho dele 

me chama muito a atenção. 

Eu acredito no chamado dele. 

Nós oramos juntos e o Espí-
rito Santo me conduziu a un-

gi-lo como bispo. Foi o que o 

Senhor colocou em nossos 

corações. Tivemos uma expe-

riência muito bonita no mon-

te, quando Deus confirmou a 

unção do reconhecimento, a 

unção da visitação de Deus e 

a unção para o ide de Deus. É 

uma nova missão na vida dele. 

As pessoas o conhecerão pe-

las suas obras, não só aqui na 

cidade de Limeira (SP), mas 

pelo Brasil e pelo mundo. E 

que essa unção se estenda 

de geração em geração.

Isabella Staines (filha) – Meu pai é um homem totalmente 

liberto, que sempre cuidou muito bem de mim e dos meus 

irmãos. Um pai muito alegre e divertido. Nunca foi um pro-

blema o fato de ele ter sido gay. Eu e meus irmãos usamos 

o testemunho do nosso pai para falar de Jesus para as pes-

soas. Ele é meu grande amigo, a pessoa em quem mais con-

fio. Meu professor, não só na parte da música, mas para tudo 

o que sou hoje. Dele veio vem toda a educação que recebi. 

Meu pai é meu líder espiritual e um profeta de Deus que 

eu admiro muito. O que eu mais quero é poder honrá-lo 

com o melhor, como forma de gratidão por tudo o que ele 

já fez e que ainda faz por mim.

Arlindo Netto (genro, jogador do Corinthians) – Quan-

do paro pra pensar, milhões de coisas passam pela minha 

mente e uma delas é a gratidão que tenho por ele. Foi al-

guém que acreditou em mim quando ninguém mais acre-

ditou, que me deu todo o suporte que um pai deve dar a 

um filho. Ele sempre me ajudou e ainda me ajuda. Ele é sim-

plesmente incrível. O fato de ele ser ex-gay nunca foi um 

problema pra mim, muito pelo contrário, eu o admiro por-

que ninguém lida com essa situação melhor do que ele. Pai 

exemplar, avô maravilhoso, um pastor que verdadeiramen-

te dá a vida pelas suas ovelhas. Agora ele é bispo, e com 

certeza continuará dando frutos por onde passar. Quan-

do o vi pregando pela primeira vez, eu disse pra Deus que 

queria fazer parte daquela família, e hoje estou aqui. En-

tão, o que posso dizer sobre ele, é que se existe uma pes-

soa nesse mundo que merece todo o meu carinho, respei-

to e admiração, essa pessoa se chama Robson Staines. Eu 

o amo como meu pai!
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PMS DE CRISTO

P
oliciais Militares e profissionais das Forças de Segurança, 
capelães, pastores e líderes cristãos de todo o Brasil 
participaram do maior Congresso de Militares Cristãos 

do País que ocorreu em São Paulo, no mês de outubro, no Resort 
Tauá, em Atibaia.

O evento celebrou a XIX edição do Congresso Nacional da 
União de Militares Cristãos (UMCEB), reuniu cerca de 1.400 
pessoas e contou com preletores internacionais e nacionais e uma 
extensa programação, com Seminário de Saúde Mental e Capelania, 
exposição do Museu da Bíblia, Feira Literária e produtos, Sala de 
Oração, dentre outros destaques. 

O evento foi organizado pelos PMs de Cristo, uma associação 
de militares cristãos que atua no Estado de São Paulo há mais de 
27 anos, oferecendo apoio espiritual e emocional aos policiais. É 
reconhecida como o ombro amigo do PM. 

Com o tema “O impacto da valorização da família e do profissional 
das forças de segurança na cultura de paz”, o congresso promoveu 
momentos únicos de congraçamento e comunhão, além de trocas 
de experiências e reflexões sobre a importância da assistência 
emocional e espiritual aos profissionais de segurança pública.

O presidente dos PMs de Cristo, Major Joel Rocha, que 
também é vice-presidente da UMCEB, considera que o congresso 
foi um encontro histórico. “Foi uma oportunidade estratégica e 
institucional de reunirmos militares, profissionais de segurança, 
pastores, familiares e líderes de todos Estados e regiões do Brasil 
envolvidos por uma grande onda positiva de fé, oração e esperança 
a favor das nossas famílias e do nosso País”. 

Mais informações e fotos do evento podem ser conferidos no 
site www.congressoumceb2019.com.br

MAIOR CONGRESSO DE 
MILITARES CRISTÃOS DO 
BRASIL REÚNE 1.400 PESSOAS

Evento foi organizado pelos PMs de Cristo na cidade de Atibaia/SP, em 2019

Pr Jonas Neves
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Alunos oficiais do Barro Branco

 General Srilal Weerasooriya, 
do Sri Lanka, presidente da Associação 

Mundial de Militares Cristãos 

Momento de reconhecimento ao corpo de Voluntários PMs de Cristo. 

Mensagem do presidente 
Bolsonaro aos congressistas

Pr Silas Malafaia 
foi um dos preletores

União feminina 
da UMCEB

Sala de oração Evento teve 20 oficinas temáticas
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CIÊNCIA AFIRMA: 

“não existe 
gene gay”

Cris Beloni

A 
maior pesquisa da história sobre 
genética e sexualidade, publicada 
pela revista Science, recentemente, 

apontou que “a sexualidade não é uma 
opção do indivíduo”. Centenas de milhares 
de genes que influenciam o comportamen-
to sexual foram identificados e o que se 
descobriu foi que “cada um deles produz 
um efeito muito pequeno e, em conjunto, 
colaboram para as diferentes maneiras de 
se relacionar”. 

Depois de analisar quase meio milhão de 
pessoas, os autores da pesquisa afirmaram 
que “a genética sozinha não poderia justificar 
um comportamento tão complexo”, ou seja, 
teste de DNA algum seria capaz de afirmar 
que um indivíduo nasceu homossexual, 
heterossexual, bissexual ou se possui 
alguma outra orientação. Resumidamente, 
os pesquisadores chegaram à seguinte 
conclusão: “não existe um gene gay”. 

Quem acreditou que nas últimas duas 

décadas “evidências científicas” foram acu-
muladas para justificar a homossexualidade, 
terá que comparar as pesquisas agora. Os 
estudos mostram que não há condição bio-
lógica que sustente essa teoria defendida 
pela comunidade LGBTQ+. Conforme a 
ciência, ser homossexual volta a ser uma 
escolha pessoal ou um estilo de vida, que 
deve sim ser respeitado, mas não atribuído 
a uma questão de genética. 
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> JOVENS SEM IDENTIDADE

O que querem os líderes e representantes dos movimentos 
entre Lésbicas, Gays, Bissexuais ou Transexuais? Qual o real 
objetivo da Parada do Orgulho LGBT? Respeito à diversidade ou 
imposição de um novo lema? Atualmente, há inúmeras ONG’s que 
trabalham em prol do movimento LGBTQ+, visando até mesmo 
a alteração de leis vigentes para “superproteger” uma minoria, 
que parece não conhecer nem mesmo a sua própria identidade.

Em seu livro, o Dr. Tay comenta (página 35) sobre um estudo 
realizado por psicólogos, onde 80 mulheres que se denominaram 
lésbicas, bissexuais ou sem orientação foram submetidas a uma 
pesquisa que durou dois anos. “Metade das participantes mudou 
a identidade desde a primeira entrevista. Isso demonstrou a plas-
ticidade ou fluidez da orientação sexual e opõe-se à ideia de que a 
homossexualidade teria uma origem puramente genética”. Outras 
pesquisas importantes apresentadas no mesmo livro mostram 
que o ambiente externo influencia muito na atração sexual entre 
pessoas do mesmo sexo.

Por outro lado, outra pesquisa comentada na página 37, reforça 
a ideia de que o assédio sexual na infância e na adolescência pode 
resultar na homossexualidade. Segundo o geneticista, a descoberta 
significativa no estudo foi que 68% dos homens e 38% das mulheres 
homossexuais só se identificaram assim depois de sofrerem abuso 
sexual. Vários pesquisadores também afirmaram que o conceito 
do pai emocionalmente ausente na vida dos filhos colabora para 
o desenvolvimento da homossexualidade. 

“Nenhum geneticista conceituado dirá em algum momento: 
‘Eu nasci assim e não posso mudar’. Essa afirmação, muitas vezes, 
é feita por homossexuais como também por seus defensores. 
Com base nela, eles pedem aceitação e aprovação de seu com-
portamento sexual”, explica Tay.

SIGNIFICADO DA SIGLA LGBTQ+
L = Lésbicas
G = Gays
B = Bissexuais
T = Transexuais, Travestis
Q = Queers
+ = Intersexuais, Assexuais, Pansexuais, Polisexuais, 
Sissexuais, etc.

“Para quê tantas 
terminologias se 
só existem homem 
e mulher?”
Questiona a ministra 
Damares Alves.

Obs.: Há 70 identidades de gênero no Brasil.

JOHN S. H. TAY, 
doutor em genética 
humana, filósofo 
e mestre em 
pediatria.
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> “NINGUÉM NASCE GAY”
O pastor Silas Malafaia voltou a se ma-

nifestar sobre o assunto, publicando um 
vídeo em seu canal no Youtube, reafir-
mando que “ninguém nasce gay”. Sobre 
os resultados obtidos através da pesqui-
sa, ele comentou: “Vão dizer que foi o quê? 
Fundamentalismo, que foram os evangé-
licos ou a direita? Papo furado! Ninguém 
nasce gay”, disse. 

Segundo o pastor e psicólogo, os reais 
motivos para a prática da homossexuali-
dade se resumem em três: abuso sofrido, 
problemas com a figura paterna e mode-
lo de imitação. “Por isso que a maior co-
vardia e a maior safadeza é querer ensi-
nar sexualidade para criança, mostrando 
figuras de dois homens ou duas mulheres 
se beijando, porque assim é reforçado um 
comportamento”, protestou.

Evidências científicas ou 
manipulação de informações?

Em 1999, o geneticista Dean Hamer e seus colegas do 
Instituto Nacional do Câncer, nos Estados Unidos, anun-
ciaram com grande alarde que havia um caminho para a 
identificação do “gene gay”. Segundo a equipe, as sequên-
cias de DNA estariam localizadas no cromossomo X (região 
Xq28). O assunto virou manchete de jornal, “porém”, os au-
tores concluíram que o resultado do estudo não respalda a 
existência de um gene ligado ao cromossomo X que daria 
base à homossexualidade masculina. A tese não foi valida-
da cientificamente, mas muitas pessoas não conhecem o 
desfecho dessa pesquisa. “O resultado do estudo de Hamer 
foi contraindicado em seguida por um estudo independente 
realizado por neurologistas [...] que não conseguiram encon-
trar qualquer evidência de uma ligação entre a homossexuali-
dade masculina e o Xq28 ou qualquer outro marcador genéti-
co”. Essa informação foi reforçada pelo doutor em genética 
humana, filósofo e mestre em pediatria, John S. H. Tay, em 
seu livro “Nascido Gay? – Existem evidências científicas para 
a homossexualidade?”. Ele já publicou centenas de pesqui-
sas científicas e analisou os principais testes realizados pe-
los seus colegas de trabalho.

Depois de Hamer, outros pesquisadores fizeram mais 
tentativas semelhantes e na mídia foram encontradas vá-
rias afirmações do tipo: “10% da população já nasceu gay 
e não pode fazer nada para mudar sua condição” ou ain-
da “homossexualidade é uma condição genética, como a cor 
da pele ou dos olhos”. Muitos estão atribuindo esse tipo 
de notícia a uma fraude que vem sendo promovida pe-
los maiores meios de comunicação pró-homossexualis-
mo no mundo. Estão tentando mudar a opinião pública e 

política a todo custo, usando inclusive a ciência para isso.
Os estudiosos dos anos 90 alimentaram a tal da “iden-

tidade de gênero”, associando a “teoria do gene gay” a uma 
questão biológica e distorcendo os fatos. A imprensa, por 
sua vez, parece não se importar mais com a verdade, dan-
do vez às narrativas ideológicas. Muitos afirmam que a mí-
dia está corrompida pela ideologia de esquerda, apoiando 
agendas ativistas e movimentos minoritários. 

DEAN HAMER, geneticista americano, pesquisador e escritor. 

SILAS MALAFAIA, 
psicólogo, pastor 

e escritor.
“Ninguém nasce gay” 
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> MASCULINO OU FEMININO
“O sexo é biológico, masculino ou feminino, o resto é blá blá blá”, 

assinalou Malafaia. Para ele, comparar comportamentos sexuais 
com raça é algo considerado ridículo. “Raça é condição e homos-
sexualismo é comportamento”, esclareceu. Além disso, o psicó-
logo alerta que não é saudável reforçar algo que não é natural. 

“Essa conversa fiada desses libertinos tenta destruir os valores da 
sociedade e a família constituída por homem e mulher”, disparou.

Independente de religião, o tema tem sido discutido por cien-
tistas e doutores e a homossexualidade não encontra base na 
ciência. Então por que algumas pessoas se sentem atraídas por 
outras do mesmo sexo? Essa resposta não foi encontrada pelos 
geneticistas, e sim pelos psicólogos, o que reforça a ideia da-
queles que acreditam que os movimentos atuais em favor da 
homossexualidade se enquadram nas questões comportamen-
tais do ser humano.

Mais informações sobre o tema – na matéria “Ideologia de Gênero 
passou dos limites”, com participação especial da ministra Dama-
res Alves, Edição 44 da Revista Exibir Gospel.

> ESTUDOS TENDENCIOSOS
Há um questionamento importante (página 

70 do livro citado na matéria), sobre um dos 
estudos analisados. “Por que o recrutamen-
to de indivíduos foi feito por meio de anún-
cios em publicações para homossexuais? 
Por isso, superestimaram a importância 
do componente genético”. O autor aler-
ta para um problema dos dias atuais: fal-
ta de verdade na sociedade. 

Na página 116, ele também levan-
ta uma questão sobre as limitações 
nas pesquisas. Uma delas foi rea-
lizada em 1991, pelo neurocien-
tista britânico-americano, Simon 
LeVay, conhecido por seus estudos 
sobre estruturas cerebrais e orienta-
ção sexual. A pesquisa visava relatar 
diferenças estruturais entre o hipotá-
lamo (liberador de hormônios) de ho-
mens heterossexuais e homossexuais. O 
próprio pesquisador assumiu que seu 
trabalho foi inconclusivo. “Eu não pro-
vei que a homossexualidade é genética 
nem encontrei uma causa genética para ser 
gay. Eu não demonstrei que os homens gays ‘nascem 
assim’, que é o engano mais comum cometido pelas pes-
soas na interpretação do meu trabalho”, afirmou LeVay. 

O neurocientista deixou bem claro que tam-
bém não localizou um núcleo gay no cérebro.

> UM POUCO DE 
GENÉTICA HUMANA

A genética humana é o estudo de como os seres humanos 
herdam características de seus ancestrais, de uma geração 
para outra. Essa área da ciência pode ser útil de várias formas, 
como responder a perguntas sobre a natureza do ser humano 
até compreender as doenças e desenvolver um tratamento 
eficaz. Quanto ao sistema de determinação sexual, cientistas 
encontraram essa resposta nos cromossomos.

“No nível microscópico, os cromossomos são estruturas no 
núcleo das células do corpo que carregam material genético. 
Há 23 pares de cromossomos no homem, e o último par é 
chamado de cromossomos sexuais: os cromossomos X e Y. 
O cromossomo Y define que o indivíduo será homem. Em 
suma, o complemento do cromossomo para uma mulher é 
46 XX e para o homem 46 XY”, explica o geneticista em seu 
livro. Sendo assim, de acordo com a genética, o ser humano 
nasce homem ou mulher.

SIMON LEVAY, 
neurocientista 
conhecido por 

seus estudos 
em estruturas 

cerebrais e 
orientação 

sexual.
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SEXUALIDADE

O drama das pessoas intersexuais
A Bíblia usa as seguintes palavras sobre a Criação 

de Deus “...homem e mulher os criou.” (Gênesis 1.27). 
A própria ciência humana afirma através da genética, 
por meio dos cromossomos, que uma pessoa nasce 
programada para ser homem ou mulher. Enquanto isso, 
alguns países reconhecem “oficialmente” as pessoas 
intersexuais, ou seja, com o direito de indicar o próprio 
gênero em seus documentos. 

Na Alemanha, por exemplo, o Tribunal Constitu-
cional decidiu que pessoas do “terceiro sexo” podem 
ser registradas como intersexuais em suas certidões 
de nascimento. Na Austrália foi instituído o “sexo 
neutro” e na Nova Zelândia é possível que uma pessoa 
escolha entre as opções: indeterminado, intersexual 
ou inespecífico. De forma semelhante, isso também 
acontece no Paquistão, Bangladesh, Índia, Canadá, 
Estados Unidos (alguns Estados), Malta, entre outros. 
Nessas nações, a “ideologia de gênero” tem conquista-
do seu espaço. Mas o que diz a Psicologia sobre isso? 

“Não existe terceiro gênero. A ciência diz que existe um 
defeito genético, que é entendido pela militância gay 
como uma ‘análise que eles fazem sobre o terceiro sexo’ 
só para confundir teoricamente a ideologia de gênero. 
Mas isso não existe!”, enfatizou a psicóloga Marisa 
Lobo, especialista em sexualidade humana. Ela explica 
que os exames genéticos devem ser feitos, onde é 
detectado que a criança é XX ou XY, e então deve ser 
criada conforme a genética dela. “Mas eles [militantes] 
querem que a criança seja considerada ‘neutra’ para que 
decida por ser homem ou mulher. Eles pegam um defeito 
genético e o classificam como o terceiro sexo”, observa.

MARISA LOBO, psicóloga 
e especialista em 

sexualidade humana

Não existe 
terceiro 
gênero
Marisa Lobo

São pessoas que nascem sem genitália definida como masculina 
ou feminina, ou seja, nascem com um defeito que é visível em seus 
corpos. “Visualmente não dá para saber se é menino ou menina, 
mas geneticamente, é só fazer os exames”, cita Marisa Lobo.

Antigamente, o termo utilizado para pessoas nascidas com 
esse defeito era hermafrodita. A palavra “hermafrodita” tem sua 
origem no grego “hermafroditos” que é a união dos nomes de dois 
deuses: Hermes e Afrodite. Na mitologia grega, o personagem 

“Hermafrodita” possuía os dois sexos. É por isso que, atualmente, o 
termo foi considerado “inadequado”, já que a ciência revelou que 
não é bem assim. Não é sempre uma questão de nascer com “os 
dois sexos”, mas com um defeito físico que torna a identificação 
confusa. Por exemplo: por fora existe uma genitália feminina, mas 
por dentro não há ovários ou útero, e os testículos se encontram 
alojados dentro da cavidade pélvica. Também há casos em que 
a pessoa nasce com ovários por dentro e um desenvolvimento 

anormal do clitóris, que passa a ter um formato semelhante a 
um pênis. “As causas do hermafroditismo ainda não estão bem 
estabelecidas, mas uma das teorias é de que existiram alterações 
genéticas durante o desenvolvimento do bebê”, explicou Marisa. 
Alguns cientistas supõem que um mesmo óvulo pode ter sido 
fertilizado por dois espermatozoides diferentes, ocasionando 
essas alterações genéticas importantes.

A psicóloga esclarece que nesses casos, o tratamento depende 
da idade em que o diagnóstico foi feito, podendo ser através de 
reposição hormonal ou cirurgia para definição do sexo. “Quan-
do identificado logo no nascimento, o sexo é definido a partir 
das características do nascimento, sendo realizada cirurgia. No 
entanto, se for identificado na adolescência, a decisão do sexo é 
feita pela pessoa a partir da sua identificação social”, especifica.

Seja como for, a existência de pessoas intersexuais é uma 
realidade, mas não sustenta os movimentos atuais. “O que não 

> O QUE É UM INTERSEXUAL?
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“Aos 11 anos de idade eu fui estuprado 
por um pedófilo. Tive meu lado psicológico 
danificado. Me sentia sujo para me relacionar 
com uma menina, porque um homem tinha 
tocado em meu corpo”, relata Staines. O 
estilista e produtor de moda conta que esse 
foi o motivo de sua prática homossexual. 

“Eu não nasci gay, não nasci homossexual. 
Foi o trauma que vivi que, um dia, me levou 
a essa condição”, lembra.

“Comecei a ficar totalmente afeminado. 
Isso começou a chamar a atenção das pes-
soas. Depois tive vários casos, me prostituí, 
me travesti”, continuou.

Atualmente, Staines se identifica como 
ex-gay. Ele é casado há mais de 20 anos, 
tem quatro filhos e já é avô. A esposa Paula 
Staines, 45 anos, é pastora e destacou a 
masculinidade de Robson: “Ele é um homem 
totalmente liberto da homossexualidade”. 
Ao falar sobre seu casamento, deu vários 
detalhes. “Estamos juntos, casados e 
completamente apaixonados. Ele é muito 
generoso e justo. Ótimo marido e incri-
velmente cuidadoso com os filhos e netos. 
Somos ligados um com o outro e o que temos 
de mais precioso é a nossa união sincera. 
Estamos juntos na escassez, na 
abundância, com problemas ou 
sem problemas. Existe amor entre 
nós, algo que não se vê muito, 

hoje em dia, nos casamentos”, comentou. 
Paula e Robson também estão juntos 

no ministério. “Depois de duas décadas 
como itinerantes, Deus disse que deve-
ríamos ter a nossa própria igreja para dar 
sequência aos trabalhos. Pregamos sobre 
a homossexualidade e dizemos que Jesus 
tem poder pra libertar o gay que quer 
abandonar esse caminho”, disse. “Deus tem 
derramado muitas bênçãos sobre o nosso 
ministério, muitas pessoas já foram libertas 
e transformadas através do testemunho do 
Robson, um ‘homem de Deus’. Ele entrou 
pelo caminho da verdade e se tornou essa 
pessoa maravilhosa que ele é”, continuou.

“Eu não nasci gay, não 
nasci homossexual”

ROBSON STAINES, 
ex gay, estilista e bispo da Igreja 

Assembleia de Deus.

“Ele é um homem 
totalmente 

liberto da 
homossexualidade”

PAULA STAINES, 
esposa de Robson 
Staines, pastora.

pode é usar essa realidade 
para justificar um estilo de 
vida ou um comportamento 
humano. Homens que deci-
dem viver como mulheres ou 
mulheres querendo viver 
como homens não tem nada 
a ver com ser intersexual”, 
destacou Robson Staines, 
46 anos, o primeiro bispo 
ex-gay da Assembleia de 
Deus, em Limeira, SP, (Mi-
nistério Presença) e um 
dos principais apoiadores 
do Movimento de Ex-Gays 
no Brasil (MEGB). 

“Existe ex-gay sim!”
O que diz a 
Psicologia?

“Para a psicologia ele não existe, mas 
eu dou lugar à sua existência”, disse Ma-
risa Lobo que o conhece há muito tem-
po e sabe do posicionamento dos ativis-
tas LGBT’s. Robson Staines mencionou 
ainda: “Eles [ativistas] não são favoreci-
dos quando um gay acorda para a reali-
dade. É por isso que eu me sinto amado 
pelos gays e odiado pelos ativistas gays, 
porque eu digo a verdade. E a verdade é 
que eu nasci homem e declaro que existe 
ex-gay sim. E há milhões de homens por 
aí acreditando nessa mentira de que ho-
mossexualidade é algo genético”.

Staines disse: “acredito que o poder 
sobrenatural de Deus me salvou”. Ele 
também reconhece que a ajuda da Psi-
cologia foi muito importante para sua 
mudança de vida e sua atual felicidade. 

“Como homossexual eu era uma pessoa 
sofrida e sem perspectivas. Eu sabia que 
estava indo contra a natureza de Deus, 
então eu não conseguia avançar. Agora 
eu quero ajudar outros homens e mulhe-
res a encontrar essa vida plena”, concluiu.
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DIREITO HUMANOS

Minoria das minorias quer reconhecimento oficial: 
“Estamos plantando a semente da nossa existência e creio 
que as demais coisas virão num futuro bem próximo”
Cris Beloni

Movimento de Ex-Gays no Brasil recebe apoio do

MINISTÉRIO DE 
DIREITOS HUMANOS

> Não existe “cura gay” 
e sim “cura da alma”

Há alguns meses, a ministra Damares Alves, do Ministério 
da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, se reuniu com 
os integrantes do Movimento de Ex-Gays no Brasil (MEGB) 
para tratar dos direitos daqueles que decidiram deixar a prática 
homossexual. O grupo é relativamente novo, já conta com mais de 
300 membros e é liderado por Miriam Froes, 55 anos, consultora 
logística, pastora e membro da Igreja Manancial Palavra Viva, 
em Lins, interior de São Paulo.

“Tive uma infância difícil, sofri com a separação dos meus pais e 
fui abusada sexualmente aos sete anos de idade por um membro 
da família. Doeu muito ter que conviver com a dor, a insegurança 
e o medo”, lembra. “A questão da sexualidade passou a ser algo 
confuso para mim”, continuou Miriam que, hoje, se identifica como 
ex-gay.  Ela revela que dos 13 aos 33 anos teve envolvimento com 
outras mulheres, até questionar sua opção sexual. Depois de uma 
caminhada de mais de 20 anos, tendo contato com o movimento 
Moses (Movimento pela Sexualidade Sadia) e outros ministérios 
de ajuda, Miriam agora se considera uma “mulher de Deus”. 

“Em 1998, participei do meu primeiro encontro de ex-
-gays em Viçosa, MG, onde muitos temas foram abordados, 
entre eles o abandono da homossexualidade. Lá estavam 
pessoas convertidas através do Evangelho”, disse. Miriam 
destacou que o evento precisou de proteção policial porque 
a militância LGBT da época era contra aquele movimento. 

“Na igreja, nós usamos o termo ‘cura da alma’, mas eles 
[militantes] começaram a dizer que estávamos oferecendo 

‘cura gay’. Essa má interpretação se espalhou pela impren-
sa e até hoje causa uma grande confusão”, esclareceu. A 
fundadora do MEGB contou que está escrevendo um livro 
sobre a história dos ex-gays no Brasil, onde muitos desses 
enganos serão desfeitos.

Miriam Froes fundadora do Movimento de Ex-Gays
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> “Nós, ex-gays, 
existimos!”

Miriam lamenta a falta de visibilidade dessa parcela da 
população. “Muitos jovens abraçaram a homossexualidade 
por ‘modelo de imitação’. Entraram na onda, mas acredito 
que estavam somente indecisos quanto à sua sexualidade”, 
sugeriu. Ela acredita que com o MEGB muitos terão a 
chance de se expressar com mais liberdade e confiança 
de não ser rejeitado, podendo refazer suas vidas caso 
não se sintam mais felizes. Embora Miriam nunca tenha 
usado hormônios artificiais, ela lamenta o fato de que 
muitas crianças e adolescentes “estejam perdendo muitas 
coisas com tratamentos hormonais para a troca de sexo. 
São novos conceitos influenciados pela pós-modernidade, 
alcançando pessoas que ainda são imaturas para decidir 
o que é melhor para elas”, disse. 

> Liberdade de escolha
“Quando um gay não está mais satisfeito com a sua opção sexual, e sente 

um vazio por dentro, ele tem todo o direito de voltar para a heterossexuali-
dade”, sublinhou. “Eu busquei a Cristo para me sentir completa, pois sentia 
um vazio na alma que não era preenchido por ninguém, e Ele supriu minhas 
carências”, continuou. “Quero que o MEGB seja uma voz expressiva para 
essa minoria que também busca ser respeitada pela sua escolha. São ex-

-gays que se decidiram por Cristo. Eles têm a liberdade de expressão pela 
religiosidade garantida por lei e não podem ser hostilizados e rejeitados pelos 
gays militantes só porque deixaram de fazer parte daquele grupo”, alertou.

> Perseguição aos ex-gays
Muito se ouve falar sobre crimes de ódio contra a 

comunidade LGBTQ+, mas e quanto aos ex-gays? Miriam 
responde: “Embora se desconheça tal fato, ele existe”. Ela 
explica que a militância está espalhando pelo mundo a ideia 
de que a homossexualidade é algo imutável e que não há 
possibilidade de reversão. “Mas nós somos prova cabal 
de que é possível sair da homossexualidade sim! O MEGB 
segue o caminho da espiritualidade em Cristo. Nele podemos 
tudo”, afirmou. Acrescentando que também existem outros 
caminhos de abandonar a vida gay, disse que basta que 
a pessoa tome uma decisão. “Acredito que o ser humano 
tem uma força interna que é dada pelo próprio Deus”. Os 
ex-gays que identificaram essa força, porém, estão sendo 
hostilizados pelo grupo ao qual pertenciam antes. “Até o 
momento existe uma perseguição verbal. Sempre que nos 
pronunciamos publicamente, somos ofendidos. Dizem que 
somos ‘pessoas insanas’ entre outras coisas. Isso é ‘violação 
dos direitos humanos’, pois nós temos o direito de expressão. 
Queremos respeito e buscamos validar também, através do 
MEGB, o nosso direito de escolha”, protestou.
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> Reconhecimento judicial
Há informações em sites oficiais da internet de que o reconhe-

cimento legal e judicial dos direitos dos LGBT existe desde 1830. 
Mais recentemente, porém, além do simples combate à discrimina-
ção, vários benefícios foram concedidos a eles: criminalização da 
homofobia – inserida na lei de crime de racismo, reconhecimento 
de união homossexual, além de direitos previdenciários, adoção 
de filhos e direito jurídico de redesignação sexual (procedimento 
cirúrgico para troca de sexo). “Os gays conquistaram não apenas 
seus direitos, mas grandes privilégios. E quanto a nós, os ex-gays? 
Estamos reivindicando o nosso direito de existir. Negar que existe 

‘ex-gay’ também é preconceito”, disparou. 
Miriam conta que muitos já estiveram em audiência pública, em 

Brasília, e manifestaram suas indignações. “E Deus deu um caminho 
ao MEGB, na direção dos Direitos Humanos. Nesse Ministério todos 
podem e devem ter suas expressões garantidas. A ministra Damares 
Alves nos deu visibilidade e agora todos estão olhando para nós”, 
relata. “Estamos plantando a semente da nossa existência e creio 
que as demais coisas virão num futuro bem próximo”, ponderou.

DIREITO HUMANOS

Ministra Damares Alves

> Apoio da ministra 
Damares Alves

“Como ministra de Direitos Humanos, eu os recebi. Esse 
grupo existe e não é pequeno. Essas pessoas existem! Elas 
estão pedindo a liberdade de expressão. E querem expres-
sar que estão sendo perseguidas. Chegaram a falar que até 
as obras literárias que escrevem, contando suas histórias, 
são criticadas e cerceadas”, contou Damares. Dentro do 
seu papel de ministra, ela garantiu a eles o direito de se-
rem ouvidos. “Assim como os gays, quando sofrem violên-
cia e podem ligar para o Disque 100, aqueles que deixaram 
a homossexualidade também podem”, afirmou e subli-
nhou que “eles também são cidadãos brasileiros e paga-
dores de impostos”. 

O Disque 100 ou Disque Direitos Humanos é um ser-
viço telefônico de recebimento, encaminhamento e mo-
nitoramento de denúncias de violação de direitos huma-
nos. O canal de comunicação da sociedade civil com o 
poder público visa proteger crianças e adolescentes com 
foco em violência sexual, grupos sociais vulneráveis, ido-
sos, pessoas com deficiência, população LGBTQ+ e agora 
também aqueles que deixaram a homossexualidade [he-
terossexuais] que se denominam como “minoria das mi-
norias”. Para denunciar, basta ligar no Disque 100 gratui-
tamente. O atendimento é diário, das 8h às 22h, inclusive 
aos finais de semana e feriados. A outra forma de se pro-
nunciar é pelo e-mail disquedireitoshumanos@sdh.gov.br

“O pedido deles foi acolhido, suas denúncias serão regis-
tradas como a que qualquer outra pessoa que ligar no Mi-
nistério e alegar uma violação de direitos”, reforçou.

Neste ano de 2019, pela primeira vez, aqueles que aban-
donaram as práticas homossexuais e são perseguidos fo-
ram ouvidos pelo governo brasileiro. “Minha função e a 
função de Bolsonaro é promover uma reconciliação nes-
sa nação. Chega de tanta divisão, tanta briga e tanta con-
fusão. Precisamos unir essa nação, de forma que todos te-
nham seus direitos adquiridos. Que um respeite o direito do 
outro. Vamos viver em paz!”, concluiu a ministra.
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> LEIS

•  Desconstrução do termo “família”
Dizem que o termo “família”, no Brasil, está “evoluindo”. A Jus-

tiça se posicionou a favor da socioafetividade e os novos arranjos 
familiares (artigo 203, Inciso I da Constituição Federal de 1988) 
estão afetando a igreja, já que vão contra os princípios bíblicos. “O 
termo ‘família’ vem sendo impactado pelas mudanças sociais”, ex-
plicou o juiz federal William Douglas, professor universitário e 
autor de várias obras, entre elas o best seller “As 25 leis bíblicas 
do sucesso”. Ele comenta que há diferença do conceito “família” 
para os cristãos e para a sociedade no geral. “O que está aconte-
cendo, atualmente, afeta a Igreja? Alguns formatos sim! Por exem-
plo, o poliamor, que é o casamento entre três ou mais pessoas, é 
um modelo que não é acolhido pela Bíblia, mas as pessoas têm o 
direito de definir como vão viver suas vidas. Podem ou não seguir 
a Bíblia. A legislação, por sua vez, tem que encontrar soluções para 
regular as consequências jurídicas destes novos formatos”, disse.

O doutor em Ciência da Religião e bacharel em Direito, au-
tor do livro “Manual Prático de Direito Religioso”, Antonio Car-
los Junior, aponta para o fato de que “vivemos em um país cuja 
matriz cultural é judaico-cristã, mesmo que algumas pessoas não 
se portem com essa perspectiva. Nosso maior problema é o Poder 
Judiciário, que acaba decidindo contra a própria Constituição”, la-
mentou. “Estão inserindo terminologias que fogem do conceito de 
família. Hoje em dia, até um pet é chamado de ‘filho’”, continuou. 
Sobre o arranjo familiar composto por gays ou lésbicas, ele dis-
se: “A adoção de crianças por pares homossexuais, também atenta 
contra a noção de família, pelo menos se pensarmos nas perspec-
tivas natural e biológica. Crianças são geradas a partir da fecun-
dação do óvulo pelo espermatozoide, gametas produzidos por pes-
soas de sexos diferentes. Assim, é biologicamente inconcebível que 
uma criança tenha duas mães, ou dois pais”, justifica.  

•  Pastores podem ser punidos por não 
realizar uma cerimônia homossexual?

“O Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que as uniões ho-
moafetivas devem ser reconhecidas”, disse William Douglas. Ele 
esclareceu que o crime de homofobia agora é equiparado ao ra-

Leis que afetam 
a família e a 
igreja no Brasil
Leis que afetam a Família e a Igreja no Brasil

Cris Beloni
cismo. “Isso vai totalmente contra a separação de poderes e à dou-
trina jurídica, mas de uma forma ou de outra o STF criou isso. Po-
rém, um pastor não pode ser punido por não realizar uma cerimônia 
para gays”, afirmou. Segundo o juiz, o par de gays deve ser res-
peitado, mas também precisa respeitar as regras da igreja. “Se-
ria uma loucura querer punir um pastor por causa disso”, reforçou. 

•  Manifestação de afeto homossexual em público
Hoje em dia, é muito comum flagrar pares gays trocando ca-

rícias e beijos em locais públicos, muitas vezes, de forma excessi-
va. “Independente de ser um casal de heterossexuais ou de homos-
sexuais, é preciso respeitar os costumes, o bom senso e a ordem 
pública. Qualquer tipo de excesso de afetividade em público pode 
ser objeto de reclamação e existe previsão na lei para isso”, escla-
receu o juiz. 

•  Não existe mais 
crime de adultério

O extinto “crime de adultério” ti-
nha uma punição prevista para o cul-
pado que variava de 15 dias a 6 me-
ses de detenção. No dia 29 de março 
de 2005, a Lei nº 11.106/05 al-
terou diversos dispositi-
vos do Código Penal 
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•  Direitos ou privilégios para a comunidade LGBTQ+?
De acordo com a interpretação judicial, agora aqueles que “se 

dizem transexuais” podem oficializar a relação e adotar filhos. Os 
gays podem trocar de gênero, alterar nome, solicitar cirurgia de 
redesignação sexual. Tudo isso vai além dos direitos? “Certamen-
te! Ainda mais quanto à mudança de nome e sexo pela simples ma-
nifestação de vontade. A pessoa pode ‘se encontrar’ em qualquer 
gênero a partir de qualquer época, sem ter que provar essa condi-
ção”, observou Antonio Carlos.

•  Qual o papel da Bancada Evangélica? 
“Tem sido uma importante voz na proteção da liberdade religiosa 

e das igrejas. Por isso o Congresso não tem sido nosso grande pro-
blema. Mas deixo claro que as pautas morais e religiosas não são 
defendidas apenas pela Bancada Evangélica, nem que essas sejam 
suas únicas proposições importantes”, conclui Antonio Carlos, que 
também é coordenador do site www.direitoereligiao.com.br

Se você tem alguma dúvida sobre as leis que regem o nosso 
país e que podem afetar as famílias ou a Igreja de alguma forma, 
envie sua pergunta para crisreportagem@gmail.com e aguarde 
a resposta na próxima edição.

Brasileiro, entre eles que aquele que adultera não é mais conside-
rado um criminoso. “Mas vale dizer que para a Bíblia continua sen-
do pecado, então quem segue a Bíblia não pode adulterar”, alertou 
William Douglas. Além disso, “o dever de fidelidade continua in-
tegrando os deveres do casamento (Código Civil, art. 1566, I). Logo, 
o adúltero deve indenizar seu cônjuge pelos danos morais decor-
rentes da traição”, completou o Dr. Antonio Carlos. 

•  Situação da prostituição no Brasil
No Brasil, o rufianismo (ou cafetinagem) é considerado crime, 

mas a prostituição não. A categoria “profissionais do sexo” foi in-
cluída na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) do Minis-
tério do Trabalho e Emprego (Código 5198). Ser registrada, po-
rém, não significa ser regulamentada. Em 2003, o ex-deputado 
federal pelo RJ, Fernando Gabeira (PV), apresentou o Projeto 
de Lei (PL) nº 98, com o objetivo de regulamentar a prostituição. 
O projeto foi arquivado pela Mesa Diretora da Câmara. Em 2012, 
o ex-deputado Jean Wyllys (PSOL), apresentou o PL nº 4.211, co-
nhecido também como PL Gabriela Leite [1951-2013 – prostitu-
ta que militava pela liberdade de escolha de profissão], que tem 
a mesma finalidade do que foi apresentado por Gabeira. Wyllys 
justificou seu Projeto ao argumento de que “é um moralismo su-
perficial” negar direitos aos profissionais do sexo. O PL inclui o di-
reito à aposentadoria especial, conforme versa o Artigo 5: “o pro-
fissional do sexo terá direito a aposentadoria especial de 25 anos, 
nos termos do artigo 57 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991”. O 
Projeto de Wyllys também foi arquivado.

Em 2016, em contrapartida, o deputado federal Flávio Au-
gusto da Silva, mais conhecido por “Flavinho” (PSC-SP), elabo-
rou o PL nº 6.127 que propõe criminalizar o consumo da prosti-
tuição, além de exigir a retirada da profissão “prostituta” da CBO. 

•  A Liberdade Religiosa foi relativizada no país
“A criação do crime de homofobia certamente irá restringir a li-

berdade religiosa. Um padre pernambucano já foi indiciado sim-
plesmente porque falou sobre a ‘mordaça’ que o STF colocou so-
bre os religiosos”, revelou o doutor Antonio Carlos e continuou. 

“Nosso grande problema não são as leis, mas as decisões judiciais. 
Por ocasião da escrita do livro ‘Manual Prático de Direito Religio-
so’ propus nove projetos de lei para fortalecer a liberdade religio-
sa no Brasil”, contou.

Antonio Carlos
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> TEOLOGIA

O que é sinergismo 
e monergismo?

Por Themmy Lima

Os cristãos pentecostais, nos últimos anos, viram a necessida-
de de conhecer mais de perto a doutrina “calvinista”, nome origi-
nado do teólogo francês João Calvino (1509-1564). Seus ensinos, 
apesar de profundos em alguns pontos, contradiziam as Sagra-
das Escrituras, segundo estudiosos da época. Por esse motivo, le-
vantou-se no cenário teológico, Jacó Armínio (1560-1609) para 
se opor aos ensinamentos calvinistas.

Desde então, o debate entre os dois [Calvino e Armínio], tor-
nou-se acirrado. Com a morte de ambos, seus seguidores deram 
continuidade aos estudos, o que resultou em duas nomenclatu-
ras quase desconhecidas no meio cristão, que pode influenciar 
positiva ou negativamente aqueles de desconhecem seus con-
teúdos. Este artigo visa trazer aos pentecostais o esclarecimen-
to das expressões “Sinergismo e Monergismo”, de forma a ofe-
recer um material útil aos leitores. 

Boa parte dos cristãos pentecostais, especialmente os assem-
bleianos, que professam sua fé em Jesus Cristo, acabam por con-
fundir algumas definições teológicas, podendo até causar dano à 
fé. Certa vez, fui “aconselhado” por um irmão que disse o seguinte: 

– Seja mais monergista!
Cheguei à conclusão de que a intenção do “falso amigo” era mi-

nar a minha fé pentecostal.

DEFINIÇÃO PARA SINERGISMO E MONERGISMO?
Se por um lado existe o “monergismo”, concluo que exista o seu 

opositor: “o sinergismo”. Estamos diante de um paralelo de ideias 
que merecem ser observadas e, adequadamente, aprofundadas 
em suas terminologias, visando familiarizar o leitor com as pala-
vras próprias do cenário acadêmico.

MONERGISMO – Termo teológico que é subdividido e conhe-
cido como Pneumatologia (Estudo do Espírito Santo). O moner-
gismo crê que o Espírito sozinho atua na conversão do pecador. 
O posicionamento monergista afirma que a salvação emana to-
talmente de Deus e que o ser humano não tem parceria no pro-
cesso salvífico, deixando claro que o pecador não pode resistir à 
chamada da salvação, pois uma vez salvo sempre salvo.

 
SINERGISMO – Termo oriundo da palavra grega sunergos = 

“cooperação”, portanto, doutrina da cooperação. O termo pode ex-
plicar como Deus atua soberanamente na salvação, partindo úni-
ca e exclusivamente Dele a iniciativa de salvar o pecador. Contu-
do, entende-se que o pecador pode ou não aceitar a proposta da 
salvação. A esta ação chamamos de livre-arbítrio, o que é conde-
nado pelos monergistas, por afirmarem não haver a palavra “li-
vre-arbítrio” na Bíblia. Porém, a palavra “trindade” também não 
aparece na Bíblia e, mesmo assim, os monergistas acreditam na 
existência de um Deus Triuno.

 Pastor 
Themmy Lima
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O que é sinergismo 
e monergismo?

1 - Ele tem o poder de prever mesmo o que não faz. – Agostinho de A a Z – FERREIRA 
Franklin – Vida – Pag. 179
2 - Agostinho de A a Z – FERREIRA Franklin – Vida – Pag. 178.  Citando Agostinho, A Cida-
de de Deus, 14.27, p. 1318.

A QUESTÃO, PORTANTO, É: POSSO OU NÃO RECUSAR À 
OFERTA DE SALVAÇÃO?

Se digo que “não”, sou um monergista, porque entendo que 
Deus estabeleceu que o homem é salvo independente das ações 
e delitos que comete durante a vida. No final das contas, será sal-
vo porque Deus decretou já na Criação, alguns para a salvação e 
outros para a condenação.

Se digo que “sim”, sou um sinergista, porque não nego que Deus 
seja o Salvador da humanidade, contudo, não sofro com a supos-
ta arbitrariedade divina (como acreditam alguns), que Deus toma 

a decisão por mim, renegando o meu direito de aceitar ou recu-
sar Sua oferta de salvação.

É inquestionável que Deus, por sua infinita misericórdia, exer-
ça seu amor independente das minhas ações ou delitos contra 
Ele, pois, jamais deixará de ser Soberano. É na liberdade conce-
dida ao homem que repousa as maiores plataformas do seu ser 

“o amor e a soberania”.
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POLÍTICA

E
m seu terceiro mandato, o pastor 
e deputado federal é um dos mais 
atuantes na Câmara. Para ele, a po-

lítica só tem valor quando muda a vida 
das pessoas

Secretário de Transparência da Câma-
ra dos Deputados, presidente das fren-
tes parlamentares de Combate à Corrup-
ção e da Liberdade Religiosa, membro 
titular das Comissões de Educação e de 
Seguridade Social e Família (comissão 
que cuida das pautas sobre saúde), da 
Comissão Mista de Mudanças Climáti-
cas e da Comissão Especial do Código 
de Trânsito Brasileiro, Roberto de Lu-
cena (PODE/SP) é um dos deputados fe-
derais mais assíduos nas sessões de ple-
nário e um dos mais atuantes e influentes 
do Congresso, além de ser um recordista 
na apresentação de projetos: atualmen-
te, 388 propostas legislativas do parla-
mentar estão em tramitação na Câmara.

Saúde, educação, turismo, infraestru-
tura urbana e esporte estão entre as prin-
cipais áreas que recebem recursos de 
emendas indicadas pelo parlamentar ao 
Orçamento Geral da União, para aten-
der a população do estado de São Paulo. 

“A saúde é a principal prioridade de nosso 
mandato, por se tratar de um setor alta-
mente demandado pela população. O SUS 
atende 80%, da população brasileira, cer-
ca de 150 milhões de pessoas, e atende a 
população de São Paulo nessa mesma pro-
porção”, disse o parlamentar. 

Do valor total das emendas individuais 
de Lucena ao Orçamento Anual para 2020, 
que é de R$ 15 milhões, R$ 4,5 milhões se-
rão aplicados no custeio do Piso de Aten-
ção Básica à Saúde, utilizado na manuten-
ção dos postos de saúde, na aquisição de 
equipamentos e na compra de medica-
mentos, por exemplo. 

Já outros R$ 4,4 milhões serão utiliza-
dos na Alta Complexidade, para compra 
de equipamentos hospitalares, diagnós-
tico, tratamento, reabilitação, serviços 

ambulatoriais, internação e cirurgias.  A 
Atenção Especializada, voltada para inves-
timentos em alta tecnologia e alto custo, 
receberá R$ 1,1 milhão.

Bancada Paulista
Pela bancada paulista (grupo que reú-

ne todos os deputados federais e senado-
res eleitos pelo Estado) Lucena participou 
da indicação de R$ 247,6 milhões, sendo 
129,3 para a área da Saúde, R$ 49,5 para 
a educação e R$ 68,8 para áreas de segu-
rança pública e agricultura. 

Redução da pobreza e 
avaliação de programas sociais

Apoiador da Agenda para o Desenvol-
vimento Social, conjunto de medidas le-
gislativas lançado recentemente pela 
Câmara para frear o impacto da crise eco-
nômica na população mais pobre, Lucena 
é autor de um Projeto de Lei que sugere 
o monitoramento dos programas de en-
frentamento da pobreza. O parlamentar 
afirma que não basta medir a pobreza le-
vando em conta apenas a renda. “É preci-
so analisar também condições de educa-
ção e moradia”, explica. 

O parlamentar lembra que, segundo da-
dos do IBGE, o número de pessoas em si-
tuação de extrema pobreza vem aumen-
tando no País. Em 2012, cerca de cinco 
milhões de pessoas encontravam-se em 
situação de extrema pobreza e 16 milhões 
em pobreza. Em 2017, esses números su-
biram para 11,8 milhões e 22,6 milhões, 
respectivamente. “A prioridade da Agen-
da para o Desenvolvimento Social é pro-
mover uma ação imediata do Estado para 
frear o impacto da crise econômica na po-
pulação mais pobre”, explica.

Índice Multidimensional 
da pobreza

O PL 218/19 determina que os resulta-
dos dos programas criados pelo governo 
sejam medidos pelo Índice Multidimen-

sional da Pobreza, cuja fórmula para cál-
culo contemple informações sobre renda, 
educação e padrões de habitação. Além 
disso, o cálculo deverá medir a incidên-
cia da pobreza na população brasileira e 
a intensidade das privações sociais vivi-
das pelas famílias e indivíduos.

Combate à fome e 
doação de alimentos

De acordo com a Organização das Na-
ções Unidas para Alimentação e Agri-
cultura (FAO), cerca de 800 milhões de 
pessoas passam fome em todo o planeta. 
Dados do mesmo órgão afirmam, ainda, 
que cerca de 1,3 bilhão de toneladas de 
alimentos produzidos, por ano, no mun-
do, são desperdiçados.

Pensando em mudar esse cenário, pelo 
menos no Brasil, onde a fome afeta, atual-
mente, cerca de cinco milhões de pessoas, 
Lucena apresentou o PL  211/19, que in-
centiva o empresariado a doar alimentos 
com prazo de validade próximo, desde que 
estejam próprios para consumo. Pela pro-
posta, alimentos in natura, industrializa-
dos ou preparados e servidos, acondicio-
nados ou embalados de forma adequada, 
poderão ser doados para instituições de 
assistência social.

Trabalhando sempre em ritmo forte, Lu-
cena afirma estar animado com a trami-
tação de suas propostas, e otimista com 
os rumos do país. “Não estamos falando 
de soluções mágicas, mas estamos cami-
nhando para, junto com o governo federal, 
criar medidas que alinhem as reformas de 
nossa economia às políticas sociais que são 
necessárias para o crescimento sustentá-
vel do Brasil”, explica o parlamentar, que 
gosta de repetir que a política só tem va-
lor quando muda a vida das pessoas.  “Nós 
fomos escolhidos pelo povo para trabalhar 
por melhorias efetivas, por mudanças ver-
dadeiras, pelo bem-estar da população. 
Esse é o sentido da vida pública”, ressalta 
o pastor e deputado federal.

AS LUTAS DE ROBERTO DE 
LUCENA NO CONGRESSO

SAÚDE, COMBATE À CORRUPÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL: 
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BIOÉTICA

Cris Beloni 

A 
palavra “eutanásia” vem da expres-
são grega euthanatos, onde eu 
quer dizer “bem ou com bondade” 

e thanatos quer dizer “morte”. Etimolo-
gicamente, significa uma “boa morte”, no 
sentido de ser tranquila e humanitária, 
porque livra a pessoa do sofrimento. Em 
suma, a eutanásia ativa daria ao paciente 
o direito de morrer quando a vida não é 
mais proveitosa e nem digna. Nesse caso, 
um profissional especializado causaria a 

“morte sem dor”, mas respeitando uma 
série de condições. 

Existe também o suicídio assistido, 
que consiste no auxílio para a morte de 
um paciente, fornecendo a ele meios para 
acabar com a própria vida, livrando-se 
da dor e do sofrimento. A ortotanásia 
(eutanásia passiva), por sua vez, que 
etimologicamente quer dizer “morte no 
tempo certo” ocorre quando são suspensos 
os tratamentos ou esforços terapêuticos 
que prolongavam a vida de pacientes 
terminais, sem chances de cura. A orto-
tanásia acontece, por exemplo, quando 
os aparelhos que mantinham os órgãos 
vitais em funcionamento são desligados. 
Nesse caso, a morte não é provocada, 
mas apenas seguiu o curso natural de um 
quadro irreversível que estava apenas 
sendo adiado. Logo, somente as práticas 
da eutanásia e do suicídio assistido po-
deriam antecipar o momento da morte.

EUTANÁSIA E 
SUICÍDIO ASSISTIDO: 
o ser humano tem o direito 
de antecipar a morte?

Temas que abordam a decisão humana entre a vida e a morte são 
sempre polêmicos. Aborto, pena de morte, eutanásia ou suicídio 
assistido são mais complicados na prática do que na teoria. 
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> PAÍSES ONDE AS PRÁTICAS SÃO PERMITIDAS

Holanda e Bélgica foram as primeiras nações do mundo a permitir 
a prática dessas intervenções. A legalização da eutanásia e a descri-
minalização do suicídio assistido foram aprovadas em abril de 2002.  
Cabe ressaltar que os países europeus seguem uma série de restri-
ções para controlar a prática, onde cada caso é acompanhado por 
uma comissão regional de juízes, médicos e sociólogos. Assim que 
a lei entrou em vigor, a interrupção da vida era permitida em qual-
quer indivíduo, mesmo aqueles que não se encontravam em estado 
terminal. Só em 2014 é que a lei foi reformulada. Nos casos de euta-
násia infantil, o processo é feito com acompanhamento psiquiátrico. 

A Suíça é famosa pelo procedimento da morte assistida, embora 
não apresente uma legislação expressa sobre a prática da eutaná-
sia, como na Bélgica e Holanda. A corte federal do país suíço deu 
aos pacientes o direito de escolher a morte, através de uma inter-
pretação mais ampla do texto legislativo. Por conta disso, pessoas 
de diversos países viajam para lá a fim de realizar o procedimento, 
e esse trânsito ficou conhecido como o “turismo da morte”. 

O Uruguai também possui grande influência sobre o tema, onde 
desde 1934 o Código Civil Uruguaio (artigo 37) “prevê a possibili-
dade da exoneração de castigo para quem exerce, por piedade, homi-
cídio mediante súplicas reiteradas da vítima, desde que esta possua 
antecedentes honrosos”, de acordo com uma reportagem de Laris-
sa Milanezi (Portal Politize!). Quer dizer que, mesmo não sendo 
legalizada a prática, o Uruguai foi o primeiro país a tolerá-la. Já o 
suicídio assistido por lá, é criminalizado, como dispõe o artigo 315 
do Código Penal, que prevê pena de 6 meses a 6 anos de peniten-
ciária, podendo chegar a 12 anos, nos casos cometidos em meno-
res de dezoito.

No Canadá, a legislação para despenalização entrou em vigor 
no final de 2015, embora o país já permitisse antes a “sedação pa-
liativa e o auxílio médico para morrer”. Na Colômbia, o primeiro 
caso de suicídio assistido foi autorizado em julho de 2015. Ovidio 
González, de 79 anos, sofria de cancro e estava em estado termi-
nal. No Luxemburgo, a legalização desta prática existe desde mar-
ço de 2009.  Na Alemanha, já é permitido que um médico prescre-
va uma mistura letal à pedido do paciente. E por fim, nos Estados 
Unidos, os seguintes Estados permitem a eutanásia: Washington, 
Oregon, Vermont, Texas, Montana e Califórnia.
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> BIOÉTICA

> NO BRASIL

Embora não haja no ordenamento jurídico brasileiro a tipi-
ficação da eutanásia como crime, ela é enquadrada como um 
homicídio, podendo ser classificada também como auxílio ao 
suicídio. Para que isso aconteça, é necessário que o paciente 
solicite ajuda para morrer (segundo o artigo 122 do Código 
Penal). O código de medicina considera a prática antiética. Por 
outro lado, a ortotanásia é aceita pelo Conselho Federal de 
Medicina, desde 2010. No parágrafo primeiro do artigo 121 
do Código Penal, existe uma previsão de diminuição da pena 
àqueles que “por motivos de relevante valor social ou moral, 
ou sob o domínio de violenta emoção” cometerem homicídio a 
pacientes terminais. Os elementos necessários são, porém, que 
o paciente possua uma doença diagnosticada como incurável e 
apresente dores insuportáveis, sem possibilidade de melhora. 
Além disso, o paciente deve fazer essa decisão, ainda lúcido e 
é necessário o parecer de um segundo médico sobre o assunto.

O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus 
(Gênesis 1.26). Um dos mandamentos bíblicos é “não matarás” 
(Êxodo 20.13). Paulo alertou que o corpo humano pertence a 
Deus que o criou, além de ser o santuário do Espírito Santo 
(1 Coríntios 6.19). Além disso, a Bíblia diz que a morte é inevi-
tável: “Que homem pode viver e não ver a morte, ou livrar-se do 
poder da sepultura.” (Salmos 89.48). Salomão escreveu enquan-
to refletia: “Ninguém tem o poder de conter o próprio espírito; 
tampouco tem poder sobre o dia da sua morte...” (Eclesiates 8.8). 
A ideia de provocar a morte não aparece como favorável de acordo 
com as Escrituras Sagradas. Há mortes que são abreviadas, outras 
que são prolongadas. Mortes súbitas e mortes acompanhadas de 
muita dor e sofrimento. Mas não há na Bíblia, palavra alguma que 
encoraje alguém a evitar esses momentos antes da morte chegar. 

Na opinião de teólogos, o controle da vida e da morte está exclu-
sivamente nas mãos do Criador. O pastor e escritor americano 
Rick Warren, por exemplo, se posicionou contra a eutanásia, 
mesmo depois de perder o filho mais novo, após um suicídio. “Eu 
me oponho a essa lei como teólogo e como o pai de um filho que 
tirou a própria vida depois de lutar contra uma doença mental 
por 27 anos”, disse durante uma conferência, em 2015. A Bíblia 
tem várias passagens que encorajam o ser humano a encarar de 
frente toda e qualquer dificuldade. Entre as passagens estão as 
palavras de Jesus Cristo: “Eu lhes disse essas coisas para que em 
mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições; contudo, 
tenham ânimo! Eu venci o mundo.” (João 16.33). E depois mostra 
que as aflições, um dia, terão um fim: “Não haverá mais morte, nem 
tristeza, nem choro, nem dor...” (Apocalipse 21.4).

> O QUE A BÍBLIA DIZ
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TURISMO CRISTÃO

Istambul – Dezembro de 2019

A
queles que adoram viajar para conhecer outras culturas, 
lugares históricos e religiosos ao redor do mundo, agora 
vão poder desfrutar do guia turístico-religioso Turquia 

– Caminhos Cristãos e as Sete Igrejas da Ásia Menor. Recém-
-lançado em Istambul, a obra tem como objetivo principal promover 
uma conexão entre os lugares históricos da Turquia e os relatos 
bíblicos, além de fazer com que o leitor tenha uma compreensão 
melhor acerca dos textos bíblicos do Novo Testamento.

O livro aborda como o Cristianismo se propagou na região da 
Ásia Menor (atual Turquia) e mostra a importância desse local, 
onde viveram alguns dos principais apóstolos e santos da fé cristã. 
Entre eles, se destacam Paulo, nascido em Tarsus, Timóteo, que 
segundo a tradição teria vivido em Listra (atual Hatunsaray), São 
Nicolau de Myra e Policarpo de Esmirna (atual Izmir). 

O texto fala ainda de Antioquia (atual Antakya, província de 
Hatay) onde, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram 
identificados como “cristãos”. E também aborda as Sete Igrejas da 
Ásia Menor, que se encontram no livro do Apocalipse. Ao percorrer 
esses lugares, percebi a importância não apenas do ponto de vista 
turístico, mas também bíblico. Assim, fui colhendo informações 
arqueológicas, incorporando passagens bíblicas relacionadas a 
esses locais, o que resultou em um guia turístico-religioso repleto 
de fotos e com uma linguagem que envolve o leitor.

A obra está dividida em Panorama sobre a Turquia, República 

Turquia
Caminhos Cristãos 
e as Sete Igrejas 
da Ásia Menor

da Turquia, Istambul Antiga, Império Otomano e Istambul Mo-
derna, que destacam o passado e o presente do país. Em seguida, 
o Roteiro Bíblico com as Sete Igrejas da Ásia Menor, destaca 
as cidades citadas no livro do Apocalipse, além de Itinerários de 
Paulo, que mostra os caminhos percorridos pelo apóstolo. 

Em Capadócia, o leitor vai conhecer o local onde os primeiros 
cristãos se esconderam da perseguição romana após fugirem de 
Jerusalém. Em Monte Ararate, estão informações sobre o local 
onde, acredita-se, teria aportado a famosa Arca de Noé. Em Pedras 
Preciosas no Caminho destacam-se algumas cidades históricas, 
como Troia, Çanakkale, Iznik e Patara (local de parada do apóstolo 
Paulo durante sua viagem missionária), que ficam no caminho de 
quem pretende fazer de carro o roteiro das Sete Igrejas. Por fim, 
em Dicas Úteis o leitor encontrará informações sobre a moeda 
local, clima, transporte público, etc.

Esse guia turístico-religioso traz uma abordagem baseada na 
rica história do Cristianismo em território turco. Um livro funda-
mental para aqueles que, independente de credo, têm interesse 
em fazer turismo pelo país e conhecer os locais onde aconteceram 
tantas histórias ligadas à religião cristã. 

 
O livro Turquia – Caminhos Cristãos e as Sete Igrejas da Ásia 
Menor foi lançado de forma independente. Visite o site para saber 
mais e adquirir o livro:  www.caminhoscristaos.com.br.
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Para quem prefere a versão e-book: www.amazon.com.br

SOBRE A AUTORA
Jornalista e pós-graduada em Didática de Ensino Superior 

pela Universidade Braz Cubas (SP). Trabalhou nas TV’s Globo, 
Record e Cultura, e em Assessorias de Imprensa. Lecionou nas 
universidades Braz Cubas (UBC) e Cruzeiro do Sul (Unicsul) em 
São Paulo. Possui cursos nas áreas de Aconselhamento e Psicologia 
Pastoral, Hermenêutica e Novo Testamento. Atualmente vive em 
Istambul (Turquia), onde edita o site www.painelgospel.com.br 
e atua como jornalista freelancer. 

Contato: +90 537.562.2710 (Whatsapp)
Skype: Silvana.coelho
E-mail: silvana.coelho@uol.com.br
contato@caminhoscristaos.com.br

Panorama de Antakya desde a Igreja de São Pedro

A estátua de Caronte com vista para a cidade de Antakya.
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MARCHA PARA JESUS

JESUS
MOGIANOS MARCHAM PARA 

E ABENÇOAM A CIDADE

AO CUBO

MAURÍCIO

DJ PANTERA

NATAN TCHAKER
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M
ilhares de fiéis se reuniram em Mogi das Cruzes/SP 
para louvar a Deus e abençoar a cidade na “Marcha 
Para Jesus 2019”. O evento, que ocorreu em outubro, 

reuniu cristãos de diversas denominações que juntos caminha-
ram pela área central invocando o nome de Jesus e interceden-
do a favor do município.

À frente dos fiéis, estiveram os soldados do Tiro de Guerra, 
que pela primeira vez participaram do evento que já ocorre há 19 
anos. “No mundo espiritual, nós somos os soldados de Cristo, por 
isso a presença deles é importante e muito representativa. Nós os 
convidamos e eles aceitaram de pronto. Ficamos honrados”, desta-
cou a coordenadora do evento, Sentileusa de Moraes.

A Marcha Para Jesus de Mogi é organizada pelo Conselho de 
Pastores e Obreiros de Mogi das Cruzes (Copomc), com apoio da 
Prefeitura. O prefeito Marcus Melo fez questão de marcar pre-
sença: “Quando temos Deus presente nas famílias, temos uma cida-
de melhor. É uma alegria participar e apoiar esse evento”, ressaltou.

Com o tema “O Senhor é a Nossa Bandeira”, a Marcha de Mogi 
reuniu líderes evangélicos e um público de todas as faixas etárias, 
de crianças a idosos, que professavam diferentes religiões, como 
católicos e espíritas. 

Após a caminhada, os fiéis participaram dos shows na área do 
Pró-Hiper, no Mogilar, onde se apresentaram vários cantores 
de Mogi e região, além de convidados especiais como Ao Cubo, 
Templo Soul, Ministério Zoe Dance, Rodrigo Luzap, entre outros.

JESUS
ADRIANO SENNA TEMPLO SOUL

ARMAGEDOM  EDY LUCAS 

MINISTÉRIO ZOE DANCE

MARCUS FERNANDO EDIE ALINE SABINOJONATHAN WESLLEY

Prefeito Marcus Melo ladeado do Pr. Gilberto de Paula,  
Pra Sentileusa Moraes e Pr. Miraides Penha

RODRIGO LUZAP E A EQUIPE DA MARCHA 
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CRIACIONISMO BÍBLICO

Vamos falar um pouquinho de Ciência? Você já deve ter ou-
vido falar que Bíblia e Ciência se contradizem, não é? Essa é uma 
daquelas frases que as pessoas repetem sem pensar. Na verdade, 
a Bíblia é científica e o responsável pelo laboratório fez questão 
de deixar as especificações de suas teses num livro, que é o mais 
vendido e mais lido até os dias de hoje.

E
ssa palavrinha “Ciência” quer dizer “conhecimento”. Esse 
conhecimento é visto como uma ferramenta para escavar 
respostas às questões humanas. Por exemplo: De onde vie-

mos? Para onde vamos? Como fomos criados? Um simples leitor 
consegue encontrar essas respostas na Bíblia, mas o mundo ofe-
rece suas teorias e acaba confundindo as pessoas que ainda não 
conhecem a verdade. 

Quando Darwin escreveu o livro “A origem das espécies” e dis-
se que os humanos vieram de um ancestral comum com os ma-
cacos, muita gente acreditou nele. Mas quem foi Darwin, senão 
um ser humano como qualquer um de nós? Darwin foi um auto-
didata e tudo indica que ele não levou em conta as afirmações bí-
blicas enquanto redigia suas teorias. Logo, as teorias de Darwin 
não devem ser levadas tão a sério. 

Vou citar apenas alguns exemplos: você já ouviu falar que vie-
mos de uma sopa primordial? Imagine que Darwin e os cientistas 
de sua época ainda não tinham acesso ao microscópio. Hoje em 
dia, temos até o nanoscópio, que permite uma visão bem apura-
da de uma célula. E como sabemos, células são muito complexas, 
mas Darwin imaginava que elas eram muito simples. Será que 
ele não mudaria de ideia se estivesse entre os cientistas da nos-
sa época, com todo esse equipamento moderno? 

Pode ser, mas essa é uma resposta que nós nunca teremos. Dar-
win também discursou muito sobre as etapas da evolução de um 
animal. Ele achava que a girafa, originalmente, não tinha o pes-
coço longo, e que sua aparência era produto da macroevolução. 

Muito bem, o pescoço da girafa foi estudado minuciosamen-
te e os mecanismos encontrados nele fazem parte da obra de um 
engenheiro. A engenharia do pescoço da girafa é tão complexa 
e tão perfeita que jamais poderia ser obra do acaso ou resulta-
do de uma evolução. 

Digite no Google “A complexidade irredutível da Girafa” e veja 
alguns vídeos. É realmente surpreendente. Então podemos dizer 

Cris Beloni é jornalista e autora do livro Derrubando Mitos. Pesquisou Gênesis e entrevistou especialistas de várias áreas de estudo 
para compor seu trabalho. Além disso, registrou comentários de grandes teólogos, cientistas e arqueólogos sobre as evidências e 
descobertas mais recentes, que provam que o Criacionismo Bíblico deve ser levado a sério. Na edição anterior, vimos que existem 
mitos e lendas inseridos na sociedade e até mesmo no contexto intelectual do ser humano que precisam ser derrubados, já que 
impedem as pessoas em seu crescimento espiritual. Nesta edição, veremos como a Bíblia e a Ciência se harmonizam.

Ciência e fé
Existem vários mitos e lendas inseridos na sociedade, 
em nossa cultura e até mesmo em nosso contexto intelectual

Charles Darwin

Pescoço da girafa não 
é fruto da Evolução, 

mas uma evidência do 
Design Inteligente
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CRIACIONISMO BÍBLICO

que existe um Criador e que a Bíblia está correta. A própria Ciên-
cia fornece as evidências de toda a Criação. Mas entenda que no 
meio científico também existem contradições. Há muitas teo-
rias, mas teorias não são fatos, são apenas hipóteses. E nós pre-
cisamos aprender a lidar com esse ambiente hipotético, filtran-
do todas as informações que chegam até nós. Que a verdadeira 
Ciência e suas verdades possam ainda salvar muitas vidas da ig-

Um dos 
primeiros 
microscópios 
do mundo

norância. Até a próxima edição, se Deus quiser!
Você pode adquirir o livro “Derrubando Mitos” entrando em 

contato pelo Whatsapp (11) 99737 2302. São mais de 200 pá-
ginas de investigação sobre o livro de Gênesis. Tire suas dúvidas 
de forma simples. O trabalho esclarece temas polêmicos como o 
dilúvio, torre de Babel, dinossauros, origem dos povos, confusão 
de línguas, e muito mais.

O fabricante tecnológico japonês Hitachi desenvolveu o microscópio com maior resolução do mundo, 
baseado na transmissão de elétrons e capaz de realizar observações em nível atômico





PSICOLOGIA

F
alar sobre suicídio em nossa sociedade 
ainda é um tabu. As pessoas preferem 
ignorar ou fugir do assunto quando não 

sabem como lidar, mas percebemos que os nú-
meros de casos crescem a cada ano, inclusive 
entre cristãos. É comum, porém contraditório, 
para quem trabalha na área da Psicologia ver 
pessoas que parecem felizes relatando seus 
pensamentos de morte e sentimentos de de-
sesperança em relação à vida.

O suicídio é definido como “o ato intencio-
nal de matar a si mesmo”. Segundo a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), o suicídio viti-
ma, anualmente, cerca de 1 milhão de pessoas 
no mundo inteiro. É multifatorial, ou seja, não 
precisa de uma causa específica, mas pode ter 
uma causa desencadeante, como o fim de um 
relacionamento, o desemprego, a vivência de 
um luto, o diagnóstico de uma doença, uma de-
ficiência adquirida, ser vítima de bullying ou até 
mesmo quando a pessoa atinge a terceira idade. 

Por estarem sujeitas a situações adversas, 
alguns não sabem como lidar com as frustra-

ções, que geram um alto nível de sofrimento 
psicológico e passam a acreditar que a única 
maneira de acabar com a dor, decorrente do 
sofrimento, é tirando a própria vida. 

Na maioria dos casos de suicídio, identifi-
ca-se a correlação de um transtorno mental, 
que acontece quando a pessoa perde a capa-
cidade de escolher e agir de acordo com a sua 
própria vontade. A depressão está presente 
em 90% dos casos. Quando a pessoa está em 
estado depressivo, ela perde o interesse pelas 
atividades preferidas e passa a sentir uma tris-
teza profunda, associada a sentimentos de dor. 

As principais expressões da depressão são: 
MAU HUMOR PERSISTENTE, FALTA DE INTE-
RESSE PELA VIDA E AUSÊNCIA DE ALEGRIA, 
ALÉM DO SENTIMENTO DE QUE AS ENER-
GIAS ESTÃO SE ESVAINDO, CAUSANDO ATI-
TUDES NEGATIVAS, FADIGA CONSTANTE E 
PERSISTENTE, DISTÚRBIOS DO SONO E DO 
APETITE, DESESPERANÇA E VONTADE DE 
SUMIR OU DE MORRER – podendo ser defi-
nida como “a destruição da vontade de viver”. 

O sofrimento
escondido

Suelen MangolinCONHEÇA
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Quando a pessoa perde a alegria pela vida, ela 
perde a possibilidade de sonhar e não faz mais 
planos para o futuro, não encontra sentido para 
a sua existência e acredita que se morrer irá 
descansar, ter paz e reencontrar as pessoas 
queridas. Diante da desvalia da percepção da 
própria vida, a pessoa sente que não fará fal-
ta para os familiares e pensa que eles ficarão 
muito melhor sem ela. A pessoa vivencia uma 
mistura de sentimentos e, na maioria dos ca-
sos, não é compreendida. 

Uma tentativa de suicídio carrega uma men-
sagem que sinaliza um pedido de socorro. Pa-
rece contraditório, mas a pessoa que tenta o 
suicídio não quer morrer, ela quer viver, só que 
não encontra alternativa para acabar com o 
sofrimento. Os primeiros sinais são ideações 
suicidas, que se caracterizam por pensamen-
tos de morte e que desencadeiam as tentati-
vas. Mulheres são as que mais tentam tirar a 
própria vida, mas os homens são mais conclu-
dentes, por utilizarem meios mais letais. Pes-
soas que já tentaram o suicídio são as mais pro-

pensas a novas tentativas. De acordo com a 
Associação Brasileira de Psiquiatria (2014), 
a fé é um fator de proteção para a prevenção 
do risco de suicídio. 

Acreditar em Deus, em sua palavra e nutrir 
um relacionamento saudável com Ele, nos aju-
da a enfrentar as adversidades da vida, crendo 
que “Melhor é o fim das coisas do que o princí-
pio delas...” (Eclesiastes 7.8a). A confiança em 
Deus pode estar associada ao tratamento, à 
psicoterapia e à medicação, e não pode faltar 
na vida do cristão. Compreendemos pela pa-
lavra de Deus, que o sofrimento passa e que 
ele não dura para sempre. Podemos ter espe-
rança, mesmo passando por aflições. Louvar 
a Deus nos momentos tristes e difíceis é um 
ótimo passo para a cura, sabendo que a salva-
ção chegará. 

“Por que você está assim tão triste, ó minha 
alma? Por que está assim tão perturbada den-
tro de mim? Ponha a sua esperança em Deus! 
Pois ainda o louvarei; ele é o meu Salvador e o 
meu Deus” (Salmos 42.11)
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2019 ANO DO EXTRAORDINÁRIO DE DEUS

RETROSPECTIVA

A cada ano todas as igrejas Assembleias de Deus 
do Ministério de Madureira no Brasil, que é Presi-
dida  pelo Bispo Samuel Ferreira, Presidente Exe-
cutivo da Convenção Nacional, orienta e norteia 
todas as ações da igreja no Brasil. Em 2019 vive-

mos  todos os segundos, horas, dias, semanas e me-
ses debaixo desta palavra profética, 2019 Ano do 
Extraordinário de Deus. Veja as fotos dos even-
tos mais relevantes do ano. A AD Mogi das Cru-
zes SP, é Presidida pelo Pastor Gilberto de Paula.

AD MOGI DAS CRUZES MADUREIRA 
BATIZOU EM ÁGUAS 474 

NOVOS SOLDADOS DE CRISTO
AD Mogi das Cruzes presidida pelo Pastor Gil-

berto de Paula, realizou no ano de 2019 quatro 
batismo em águas, e a somatória deles, resulta-
ram para glória de Deus o total de 474 novos sol-
dados de Cristo, que desceram águas, dando tes-
temunho público, que Jesus morreu e ressuscitou.

AD MOGI CRUZES MADUREIRA 
REALIZA O MAIOR CONGRESSO 

DE MULHERES DO ALTO TIETÊ
AD Mogi das Cruzes Madureira, realizou no 

mês de Março, o Mês da Mulher. A União Femi-
nina da Igreja, é dirigida pela Pastora Vilma de 
Paula, que organizou diversas palestras, encon-

tros, chás, atividades e eventos, e a programação 
do mês foi encerrado  com a realização do Con-
gresso Geral da União Feminina.

SECRETARIA DE MISSÕES SEMISF DA 
IGREJA CELEBRA 20 ANOS DE EXISTÊNCIA
A AD Mogi das Cruzes Madureira, é uma igreja 

extremamente engajada com a causa Missionária, 
Este ano de 2019 a SEMISF (Secretaria de Mis-
sões Soldados da Fé) celebrou 20 anos de existên-
cia. Nestes 20 anos nasceram alguns campos de 
trabalhos consolidados no Nordeste Brasileiro, 
em especial na região Jequié. A Secretaria ainda 
hoje mantem uma base missionária internacional 
em Sucre na Bolívia, Cajazeira no Estado Paraí-
ba, Juazeiro do Norte no Ceará, Vitória da Con-
quista e Mundo Novo Estado da Bahia.
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CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS PELO 
ANOS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

No dia dez de agosto a AD Mogi das Cruzes, sob a ini-
ciativa do Pastor Gilberto de Paula, realizou um culto de 
Ação de Graças pelo aniversário dos xxx Anos de existên-
cia da Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes. 
Na oportunidade contamos com a presença da Diretoria 
da entidade filantrópica e do corpo clinico, dentre elas a 
ilustre presença do saudoso provedor Austelino Matos 
(in memoria), na oportunidade a igreja repassou a enti-
dade um cheque como oferta de gratidão pelo trabalho 
realizado pela entidade.

MARCHA PARA JESUS
Os membros da AD Mogi das Cruzes Madureira, de 

forma expressiva participaram da 16ª edição da Mar-
cha para Jesus, sob a liderança de seu presidente Pas-

tor Gilberto de Paula, marcharam, cantaram, oraram e 
proclamaram a paz em Nome de Jesus, para Mogi, São 
Paulo e o Brasil.

 
TÍTULO DE CIDADÃO SALESOPOLENSE 

AO PASTOR GILBERTO DE PAULA
O pastor Gilberto de Paula Presidente da AD Mogi, 

recebeu o título de Cidadão Salesopolense, em razão do 
trabalho social e espiritual realizado pela igreja em Sale-
sópolis, que conta com algumas filiais. O pastor Gilber-
to de Paula, já recebeu os títulos de cidadão dos seguin-
tes municípios : Arujá, Biritiba Mirim,  Itaquá, Mogi das 
Cruzes, Poá, Suzano e Ribeirão Pires

Congresso Infantil, Adolescentes e Jovens
2020 ANO  MINHA FAMÍLIA

 NA CASA DE DEUS
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ESTUDO BIBLÍCO

APOCALIPSE
Vamos estudar

Cris Beloni

Jornalista, teóloga e pesquisadora 
apaixonada pela Bíblia. 
Gosta de ensinar com simplicidade 
e palavreado acessível. Seus traba-
lhos envolvem temas como missões 
transculturais, igreja perseguida, teo-
rias científicas, escatologia e análi-
ses de textos bíblicos. 

Nas edições anteriores, abordamos 
sobre termos escatológicos, formas 
literárias de Apocalipse, métodos de 
interpretação, pré e pós-milenismo, 
as sete igrejas da Ásia e sobre as 
primeiras visões do apóstolo do 
amor. Nesta edição, vamos ver o que 
significa “ter as chaves da morte”.

Sabemos que Jesus tem a chave da mor-
te e do hades e que essa citação se refere 
à morte e ressurreição Dele. Logo, há ou-
tros livros que dão mais detalhes sobre 
esse ocorrido. Veja:

“Pois também Cristo sofreu pelos peca-
dos uma vez por todas, o justo pelos injus-
tos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi mor-
to no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no 
qual também foi e pregou aos espíritos em 
prisão que há muito tempo desobedeceram, 
quando Deus esperava pacientemente nos 
dias de Noé, enquanto a arca era construí-
da.” (1 Pe 3.18-20)

“Por isso mesmo o evangelho foi prega-
do também a mortos, para que eles, mes-
mo julgados no corpo segundo os homens, 
vivam pelo Espírito segundo Deus.” (1 Pe 4.6)

QUE PRISÃO É ESSA?
Muitos comentaristas bíblicos defen-

dem que “os espíritos em prisão” foram os 
antediluvianos, conforme o próprio versí-
culo explica. A prisão era o pecado sobre a 
vida daquelas pessoas.

“As maldades do ímpio o prendem; ele se 
torna prisioneiro das cordas do seu peca-
do.” (Pv 5.22)

Segundo eles, o termo “espírito” é usa-
do para os vivos. Veja:

“O Senhor seja com o seu espírito. A gra-
ça seja com vocês.” (2 Tm 4.22)

“O próprio Espírito testemunha ao nosso 

espírito que somos filhos de Deus.” (Rm 8.16)

“...o meu espírito se alegra em Deus, meu 
Salvador...” (Lc 1.47)

Quem são esses mortos?
Vamos encontrar três possibilidades 

de interpretação: 

1 – Todos os que morreram sem ouvir o 
Evangelho, mas foram “evangelizados” por 
Cristo entre a morte e a ressurreição, quan-
do Ele visitou o lugar dos mortos.

2 – Pessoas espiritualmente mortas 
alcançadas pela pregação do Evangelho.

3 – Os crentes em Cristo que já haviam 
morrido quando a carta foi redigida. Uma 
vez que no Novo Testamento não há evi-
dência de oportunidade de arrependimen-
to após a morte, e o verbo usado subenten-
de a pregação evangelística. 

Há quem acredite que Jesus, literalmen-
te, pregou e libertou esses espíritos que já 
se encontravam no “lugar dos mortos” e há 
quem duvide.

Como esses mortos ouviram a pregação?
Aqueles que não acreditam que Jesus 

pregou aos mortos alegam que a pregação 
ocorreu pelo Espírito Santo, através da vida 
de Noé, enquanto ele preparava a arca.

Muitos acreditam que Jesus pregou no 
inferno

Realmente, o texto é hipotético (sugere 

“Sou aquele que vive. 
Estive morto, mas agora 
estou vivo para todo o 
sempre! E tenho as chaves 
da morte e do Hades.” 

Apocalipse 1.18
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hipóteses, possibilidades variadas), mas essa ideia contra-
ria o que está escrito em Hebreus 9.27-28. Veja: 

“Da mesma forma, como o homem está destinado a mor-
rer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim tam-
bém Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para 
tirar os pecados de muitos; e aparecerá segunda vez, não 
para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o 
aguardam.” (Hb 9.27-28)

Os textos encontrados no livro de 1 Pedro (3.18-20 e 4.6) 
afirmam que Jesus “...pregou aos espíritos em prisão que 
há muito tempo desobedeceram...”, ou seja, pregou “de-
pois” da desobediência deles e isso parece não ser nos 
tempos de Noé.

RESTOU UMA DÚVIDA:
“...para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os ho-

mens, vivam pelo Espírito segundo Deus.” Aqui também 
sugere que eles tiveram a chance de “viver pelo Espírito”. 
Como? Se os antediluvianos morreram por causa do pe-
cado e somente oito pessoas foram salvas (Noé e sua fa-

mília), como eles teriam uma chance?

Há estudiosos que descartam totalmente que a prega-
ção de Jesus foi através de Noé, ao contrário disso, des-
crevem a descida Dele ao Hades como forma de miseri-
córdia, anunciando às “almas perdidas” ou aos “mortos” o 
Evangelho, ainda que essa afirmação contrarie, de certa 
forma, outros textos bíblicos.

Há cristãos que acreditam que Jesus desceu para “ofe-
recer salvação”, enquanto outros discordam. Uma coisa 
é certa, Jesus é o único que “tem a chave” para abrir e fe-
char aquele lugar, seja no sentido real ou alegórico. Além 
disso, Ele é o único capaz de ressuscitar os mortos. Essa 
é a essência dos textos em questão.

Você pode adquirir o E-book “Apocalipse Investigado” en-
trando em contato pelo Whatsapp (11) 99737 2302. São 
mais de 300 páginas de estudo, incluindo comentários de 
especialistas, reportagens, documentários e respostas 
para diversas perguntas sobre o fim dos tempos.

Quem tem as chaves da morte e do hades?
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ARTIGO / OPINIÃO

Já ouviu alguém dizer que ora e não 
é atendido? Pois é, mas oração não res-
pondida não existe. O que existe é que 
muitas pessoas pedem de forma erra-
da e, Deus  em Sua infinita Graça e Mi-
sericórdia, dá o que é melhor, no pris-
ma divino e não humano.

Paulo, por exemplo, orava e pedia 
que Deus o livrasse de sofrimento de 
uma doença, mas somente no aprofun-
dar suas orações e pedir que Deus fizes-
se a Sua vontade e aliviasse a sua carga, 
conseguiu o cuidado soberano de Deus.

A oração não muda Deus, mas aque-
le que ora.

Entre muitas tentativas e erros, te-
mos que reconhecer que, mesmo em nos-
sos maiores esforços e conselhos bem-

-intencionados de auto-ajuda, não nos 
aperfeiçoam. Deus é o único que pode 
fazer isso e, felizmente, durante toda 
a vida Ele não nos condena e sempre 
nos perdoa.

Creia, Deus nos conhece muito bem !
Em Salmos 73.26 temos a seguin-

te verdade: “A minha carne e o meu co-
ração desfalecem; mas Deus é a forta-

leza do meu coração, e a minha porção 
para sempre.”

Portanto, verdadeiramente bom é 
Deus, para com os limpos de coração.

Somos criaturas belas de Deus, Ele 
conhece o que é bonito quando criou a 
beleza – uma terra bem banhada, o Sol 
e a Lua que se alternavam no céu, ani-
mais que faziam o lar na Terra. Todos 
nós somos criaturas Dele, o pináculo 
da criação. A medida de nossa cintu-
ra, de nosso quadril, de nosso busto e o 
tamanho de nossos sapatos são do co-
nhecimento Dele. Quando nos vimos 
pela perspectiva de Deus, nossos pen-
samentos se agradam, pois Ele é Aque-
le que nos alegra .

Temos que nos alimentar de auto es-
tima e também os que estão ao nosso 
redor, gerando senso de valor dado por 
Deus, pois a verdadeira segurança vem 
de conhecer o amor de Deus, não impor-
tando o que aconteça. Isso se evidencia 
pelo fato de Deus permanecer conosco 
em  todas as situações. O Senhor nun-
ca fica distante. A razão por que Deus 
nos ama é que Ele nos criou.

A verdade é que Deus não tira os 
olhos de cada uma de nós, Ele mantém 
um registro daquilo que nos fazemos 
como se fosse um  gigantesco “livro do 
bebê”, escrito antecipadamente.

Deus tem fascínio e se deleita em 
cada uma de nós, suas criaturas,  isso,  
por si só  bastaria para nos fazer sen-
tir melhor sobre nossa auto estima e, 
também admiração por Deus, em seu 
infinito Amor.

Então, quando oramos, estamos pra-
ticando essa intimidade com quem nos 
ama tanto e de forma tão incondicio-
nal, que fará apenas, o Melhor. Creiam!!

Deus muitas vezes nos tira do ruim e 
nos pôe no Excelente, por Amor!
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