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Como nos dias de Noé?

3 - O HOMOSSEXUALISMO
A) O QUE É HOMOSSEXUALISMO?
Homossexualismo é a prática de relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo.
O Homossexualismo e a Religião.
Nos tempos de Moisés os sacerdotes egípcios mantinham relações no templo com os adoradores de Ísis.
Essa adoração cerimonial foi disseminada por toda a região do Mediterrâneo, inclusive na prática de
culto a outras divindades.
Essas práticas homossexuais eram comuns entre os egípcios, os heróis mitológicos, os filósofos gregos e
os imperadores romanos.
A prática homossexual, estava relacionada na religião e ainda hoje em algumas seitas é prática comum, o
homem se vestir como mulher.
A bíblia denomina de rapazes escandalosos, prostitutos-cultuais ou sodomitas os adoradores e servidores
dessas divindades pagãs, que em Israel eram conhecidas como poste-ídolo, ídolo do bosque ou Asera - 2
Reis 23.6,7.
Desde a época renascentista, várias nações europeias invocaram o castigo divino sobre Sodoma e
Gomorra como bom motivo para reprimir o homossexualismo. Alegavam ainda a destruição de
Pompéia e Herculano por uma erupção do Vesúvio, em 79 d.C como manifestação da ira de Deus.
Na Alemanha em 1897 apareceu o 1º movimento para reconhecer
os direitos dos homossexuais. Não logrou êxito.
Ainda que ensaiada antes da 2ª guerra, a revolução sexual alcançou
força nos anos 60. Seus efeitos foram o relaxamento moral e a
mudança das leis sobre o homossexualismo em muitos países, o
movimento hippie, o rock'n roll. Um dos integrantes do Rolling
Stones (Mick Jagger) declarou que o público deveria ser agredido
com sexo e a sua música era isso.
Tudo isso ocorreu sob a filosofia 'paz e amor'.
Hoje os meios de comunicação têm propagado o sexo livre chamado de amor - isso tem levado as pessoas a sentirem fome e
sede de sexo.
Contudo, Deus tem chamado a atenção dos provocadores
enviando desde a década de 80 uma epidemia chamada AIDS. Esta
doença, tem contaminado outros que não são homossexuais, mas
convém recordar que ela existe derivada aos infectados homossexuais. Deus não se deixa escarnecer pela
sua criatura. Tudo tem um limite e Deus sabe onde começa e acaba.
B) AS CAUSAS DO HOMOSSEXUALISMO
Factores sociais – Pessoas que procuram fazer parte de um grupo homossexual (portanto é uma
anomalia)
Factores psicológicos – Pessoas que sofrem pressões fortes na infância (portanto é uma anomalia)
Factores biológicos – Pessoas que tomam medicamentos ou drogas com o propósito de sentirem
atracão desviada (anomalia)
Escolha – Pessoa que delibera ter uma necessidade especifica sexual (tentação)
C).O QUE DIZ A BÍBLIA SOBRE HOMOSSEXUALISMO
1) - Homossexual - " É o indivíduo que apresenta um desvio moral na sua conduta
sexual ":
• Quando da Criação, Deus fez Homem e Mulher, Macho e Fêmea, Gên 1:27
• Com a finalidade de procriarem e gerarem muitos filhos, Gên1:28 e 2:16-17
• Mas o Homem, por livre escolha, resolveu mudar esta "Ordem de Deus", Rom
1:26-27.
2) - Homossexualidade - " É uma atracção erótica entre indivíduos do mesmo sexo ":
• Os praticantes, não herdarão o Reino de Deus, I Cor. 6:9-10;
• Pois, os impuros não poderão estar com Deus, Efésios 5:5;
• Na verdade, Deus se ira contra este tipo de atitude, Rom 1:18.

Samuel Pereira . pág10

Como nos dias de Noé?

"Não se enganem, não herdarão o reino de Deus os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os
homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os difamadores, os marginais.
O Homossexualismo é:
• É uma abominação. 1 Coríntios 6:9-11
• Deus não admite e proíbe Lv.18.22; 20.13; I Tm.1.10; Jd.7
• É Loucura. Jz.19.22-23
• É torpeza., isto é procedimento indigno. Rm.1.26-27
• É considerado sodomia (relação sexual anal, perversão sexual). Gn.18.20-21; 19.24; Lc.17.29; Jd.7; II
Pd.2.6
• Passível da punição Divina. I Co.6.e Apoc. 21.8, 27
O Povo de Israel não permitia nem aceitava no seu meio o tipo de pessoa homossexual.
Essas pessoas eram castigadas .
Alguns casos:
No tempo de Asa (3º rei de Judá 924 a.c.) mandou-os matar – I Rs.15.12
No tempo de Jeosafá (4º rei Judá 800 a.c.) mandou-os matar– I Rs.22.46
No tempo de Josias (16ºrei Judá 640a.c.) destruiu as suas casas – II Rs. 23.7
Gen19:05 - "E chamaram a Ló, e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Trazeios fora a nós, para que os conheçamos."
Esta expressão "Para que os conheçamos", indica que os homens da cidade queriam abusar sexualmente
dos visitantes chegados. É deste infeliz incidente que deriva a palavra "Sodomia" e o seu significado.
Gen 13.13.

A sodomia é severamente condenada na Bíblia:

• "Se um homem se deitar com outro homem, como se fosse com mulher, ambos terão praticado
abominação; certamente serão mortos; o seu sangue será sobre eles." Lev 20.13;
• "Não haverá dentre as filhas de Israel quem se prostitua no serviço do templo, nem dentre os filhos de
Israel haverá quem o faça." Deut 23.17;
• "Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis: nem os devassos, nem
os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas." I Cor 6.9;
• "Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar legitimamente, reconhecendo que a lei não é
feita para o justo, mas para os transgressores e insubordinados, os irreverentes e pecadores, os
ímpios e profanos, para os parricidas, matricidas e homicidas, para os devassos, os sodomitas, os
roubadores de homens, os mentirosos, os perjuros, e para tudo que for contrário à sã doutrina." I
Tim 1.8 - 10
• Lev 18 : 22-"Quando também um homem se deitar com outro homem como com mulher, ambos
fizeram abominação; certamente morrerão; o seu sangue é sobre eles."
• Deut 23:17- "Não haverá rameira dentre as filhas de Israel; nem haverá sodomitas dentre os filhos de
Israel."
• II Reis 23: 7-"Também derribou as casas dos rapazes escandalosos que estavam na casa do Senhor, em
que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque."
• Rom 1: 27- "E, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram
em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em
si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro."
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• "E havia também sodomitas na terra: fizeram conforme todas as abominações dos povos que o
Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel." I Rs 14.24;
• "Porque tirou da terra os sodomitas, e removeu todos os ídolos que seus pais tinham feito."I Rs 15.12;
• "O aspecto do semblante dá testemunho contra eles; e, como Sodoma, publicam os seus pecados sem
os disfarçar. Ai da sua alma! porque eles fazem mal a si mesmos." Isaías 3.9;
• "Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas concupiscências, e desprezam toda
autoridade. Atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemar das dignidades." II Pedro 2.6;
• Gen 19.4-9- "Mas antes que se deitassem, cercaram a casa os homens da cidade, isto é, os homens de
Sodoma…

O que deve fazer o Homossexual,
Ezeq 11:19-20.
1) - A advertência de Deus contra os Desejos da Carne, Gálatas 5:13:
•

É necessário, uma aliança com Deus, Jeremias 32:38-39;

•

É uma Luta Interior, muito grande, Gálatas 5:17;

•

Pois a Carne nos afasta de Deus, temos que subjuga-la, Rom 8:7-8.

2) - A Atitude Correcta, que o Homossexual tem de tomar:
•

Crucificar a Carne, subjugá-la, Gálatas 5:24-25;

•

Mortificar as Obras e os Desejos da Carne, Romanos 8:13;

•

Manter a sua Vida no Espírito, Uma Vida Santificada, Gál 5:16;

Conclusão:
•

Homossexualismo, não é doença, é uma escolha, uma opção;

•

É uma perversão, um desvio de conduta sexual;

•

O Senhor Jesus dá as condições da Mudança, João 8:36.

Qualquer nação que justifica o homossexualismo ou o lesbianismo, como modo aceitável de vida, está nas etapas
finais da corrupção moral ( Romano 1.24).

Samuel Pereira . pág12

