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BÍBLIA, HOMOAFETIVIDADE E PASTORAL 

 

Rev. Adriano Portela dos Santos1 

 

Em minha fala, insistirei primeiramente na importância de não prescindirmos da 

Bíblia na tarefa pela inclusão; depois, apresentarei uma síntese das releituras propostas 

para Levíticos 18,22 e 20,13; e, por fim, apresentarei experiências pastorais minhas 

acerca da questão. 

 

1 Não prescindir da Bíblia 

Quando as igrejas inclusivas levantam a bandeira do acolhimento integral de 

pessoas LGBTs na comunidade cristã, muitas vezes se esquivam do confronto com o 

tema Bíblia e Homoafetividade. Para alguns, parece que não há como encontrar 

respaldo bíblico para a acolhida de pessoas LGBTs; para outros, parece ser uma tarefa 

possível, mas espinhosa demais; para outros ainda, pouco importa saber o que a Bíblia 

realmente diz sobre a homossexualidade. E há também aqueles e aquelas em quem a 

longa tradição de interpretação bíblica sobre o tema causou feridas tão profundas, que o 

sofrimento ainda não lhes deixa se aproximar da Bíblia. 

Na Comunhão Anglicana, contudo, é importante fazermos o confronto com a 

Bíblia, em nosso projeto de igreja inclusiva. Nós, anglicanos e anglicanas, apoiamo-nos 

no trinômio Escritura - Tradição - Razão, para nos posicionarmos nas questões 

teológicas e não seria diferente no que toca o discernimento sobre a sexualidade 

humana. A Bíblia obviamente tem primazia (embora não exclusividade), por isso, não 

podemos nos esquivarmos das Sagradas Escrituras, quando desejamos sustentar o 

acolhimento integral das pessoas LGBTs. 

Ademais, para além da Comunhão Anglicana, vivenciamos uma forte incidência 

do fundamentalismo bíblico no cenário cristão, de tal maneira que mesmo o menos 

religioso dos cristãos pode perguntar: “onde está isso ou aquilo na Bíblia?”. E não 

podemos nos esquecer que o posicionamento do Ocidente perante a homossexualidade 

se construiu, em grande medida, a partir de argumentos bíblicos. 

                                                             

1 Doutorando em Literatura e Cultura (PPGLitCult/UFBA) e presbítero da Diocese Anglicana do 

Recife/DAR. 
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Há cerca de um ano, num grupo de Whats App de pastores, um amigo pastor foi 

duramente confrontado por conta de seu discurso público, em prol do combate à 

homofobia no universo evangélico. Tomei a palavra no grupo para defender a mesma 

causa e, de imediato, um dos pastores do grupo postou cerca de 12 textos bíblicos que, 

segundo ele, condenavam a homossexualidade. Mas sabemos que apenas as passagens 

de Levítico, Romanos 1 e I Coríntios 6:9 falam especificamente de relações entre 

pessoas do mesmo sexo. 

Estas e as demais passagens interpretadas forçosamente são utilizadas como 

argumento irrefutável, na opinião daquele que buscava nos calar. É comum na mente 

desse tipo de cristão a convicção de que os que defendem a inclusão de LGBT não 

possuem exegese bíblica capaz de sustentar o acolhimento pleno da comunidade LGBT 

na Igreja Cristã. Como isso não é verdade, fiz uma breve discussão sobre um ou dois 

dos textos bíblicos postados e o meu amigo pastor propôs uma conversa pública sobre o 

tema... sugestão a qual obviamente eles ignoraram. 

Sabemos que a desconstrução dos textos bíblicos comumente utilizados na 

condenação de LGBTs não seja o suficiente para alcançarmos a inclusão desses irmãos 

e irmãs na comunidade cristã. Todavia, não podemos descuidar de realizá-la; não 

podemos dá-la por certo; não podemos deixar de oferecer novas leituras aos irmãos e 

irmãs, e melhor ainda se essas novas leituras nascerem a partir das experiências da 

própria comunidade LGBT. 

 

2 O Caso de Levítico 18:22 e 20:13 

Escolhemos os dois textos do Levítico para propormos uma leitura, por se 

tratarem dos textos que exigem maior esclarecimento. O primeiro texto está no capítulo 

18: “Não te deitarás com um homem como se deita com uma mulher: isso seria uma 

abominação” (Lv 18,22)2; o segundo texto se encontra no capítulo 20: “Quando um 

homem deita com um homem como se deita com uma mulher, o que ambos fizeram 

ambos é uma abominação; serão mortos, o sangue deles recai sobre eles.” (Lv 20,13). 

Ambos os textos fazem parte do que se chama “Lei da Santidade”, que começa em 

Levítico 17 e se conclui no capítulo 26. O livro de Levítico é uma espécie de manual do 

culto e, por isso, o fio condutor de todo o livro é o desejo do Povo de Deus de honrar a 

Deus da melhor maneira possível no culto. Nesse contexto é que encontra sentido uma 

                                                             
2 Todas as citações bíblicas utilizadas aqui foram retiradas da Bíblia TEB. 

http://www.adrianoportela.wordpress.com/


 

Blog Conciliação – www.adrianoportela.wordpress.com 3 

“lei de santidade”, um conjunto de prescrições sobre o modo como o povo deveria se 

aproximar Daquele que se revela santo. “Sede santos porque eu sou santo” (Lv 19:2). 

Há algumas linhas de explicação desses textos bíblicos, no sentido de 

dissociação entre homossexualidade e pecado ou, mais precisamente, no sentido de 

favorecer a acolhida plena de LGBTs na comunidade cristã. 

 

a) Lei cultual x lei moral 

A primeira das linhas de interpretação chama a atenção para o fato de que a “Lei 

de Santidade” tem caráter cultual e não moral. Dessa forma, a restrição levítica à 

homoafetividade e outras práticas não teria a ver com a noção de pecado que temos no 

Cristianismo. O historiador John Boswell é um dos que sustentam essa interpretação em 

Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality. Os estudiosos que seguem essa 

linha se apoiam na noção de puro/impuro. Eles explicam o binômio pureza/impureza no 

mundo judaico, de modo que fique clara sua distinção em relação ao binômio cristão de 

pecado/santidade. A palavra “abominação” com que é qualificada a prática da 

homoafetividade nos dois versículos é sinônimo de “impureza”. 

“Por impureza, não se entende uma culpa moral, mas certos atos ou estados 

físicos (cuidar dos mortos, maternidade, lepra) que, na visão sacerdotal, impedem a 

participação ativa no culto, o qual deve simbolizar a perfeição de Deus” (Bíblia CNBB, 

p. 115). A pureza, por sua vez, segundo Paolo Sacchi, “parece, ao menos antigamente, 

um termo puramente negativo, porquanto indica simplesmente a ausência daquela 

qualquer coisa de concreto que é chamada impureza” (SACCHI, 2011, p. 28).  

Desse modo, como a homossexualidade é elencada como uma impureza cultual, 

ela não se trata de um pecado. Não seria algo intrinsecamente mau, como um estupro, 

mas algo ritualmente impuro para os judeus, como comer porco ou fazer sexo durante a 

menstruação, que também são proibidos nos capítulos 18 e 20 do Levítico. (BOSWELL, 

1981). Por essa razão, sua condenação não faz sentido fora do contexto cultual de Israel. 

No livro O que a Bíblia realmente diz sobre a homossexualidade, Daniel A. 

Helminiak, buscando dar maior fundamentação a essa linha de pesquisa, explica que a 

palavra hebraica que redundou na tradução “impureza” é toevah, que significa “sujeira”, 

“falta de limpeza” e é emprega para indicar restrições culturais. Por isso, em lugar de 

“impureza”, poderia ser traduzida como “tabu”. Em outras passagens bíblicas, a Sagrada 

Escritura utiliza a palavra Zimah, que significa aquilo que é considero errado em si 

mesmo, e não por motivos culturais. Na conclusão de Helminiak, ele afirma que, se 
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fosse o caso da Bíblia considerar a homoafetividade um pecado, a palavra usada seria 

zimah e não toevah (HELMINIAK, 1998, 56). 

Entretanto, a distinção de impureza cultual e impureza moral padece da acusação 

de anacronismo, uma vez que, no Antigo Israel, a vida e a fé não estavam separadas da 

maneira como entendemos hoje. A vida de fé estava estreitamente interligada com a 

vida social daquele povo, daí que alguns entendam que “a santidade ritual é a expressão 

da vida inteira” (Bíblia CNBB, p. 115). Segundo estes, a própria condenação à morte 

para as diversas práticas indicadas no capítulo 20, incluindo a homoafetividade, revela a 

interação do culto com a vida social. A impureza cultual, portanto, seria também 

impureza moral. Este é o posicionamento, por exemplo, de Jonathan em The Impurity 

and Immorality in Ancient Judaism. 

 

b) Prescrição contextual exclusiva à Israel 

A segunda linha de interpretação não contradiz a primeira, mas parte de outro 

ponto de reflexão. As prescrições do Levítico seriam restritas historicamente e 

ideologicamente a Israel, porque só encontram sentido no contexto próprio do Antigo 

Israel. Entre os que defendem esta linha, está Ellen F. Davis. 

Uma série de prescrições da “Lei de Santidade” levítica dizem respeito à 

determinação de que Israel não se igualasse aos povos circunvizinhos: “Não façais o 

que se faz na terra do Egito, onde habitastes; não façais o que se faz na terra de Canaã, 

onde vou fazer-vos entrar; não sigais as suas leis” (Lv 18:3). A religião canaanita 

possuía ritos de fertilidade, que envolviam atos sexuais, em vista de alcançar bênçãos, 

para as colheitas e os rebanhos (Cf. HELMINIAK, 1998, p. 50). Desse modo, tanto o 

sexo entre parentes (Lv 18:6-18), quanto o sacrifício de crianças a Moloc (Lv 18:21) e o 

sexo entre homens (Lv 18:22), são práticas combatidas por estarem ligadas à identidade 

religiosa dos gentios, dentro desse contexto dos rituais de fertilidade. “Não vos torneis 

impuros por nenhuma dessas práticas; pois é por causa delas que se tornaram impuras as 

nações que eu expulso de diante de vós”. (Lv 18:24) 

Aqui, essa segunda linha de interpretação se toca com a primeira (pureza 

cultual), mas agregando um aspecto mais amplo, que é a preservação da identidade 

judaica. Tanto que a punição para quem praticasse esses atos era a exclusão do povo de 

Israel: “mas todo aquele que praticar uma ou outra dessas abominações será cortado do 

meio do seu povo” (Lv 18:29). Daí que Ellen F. Davis e outros pesquisadores digam 

que são prescrições para aquele contexto específico de Israel. 
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c) Espírito geral das Escrituras 

A terceira linha de interpretação é mais ampla ainda porque visa considerar o 

espírito geral das Escrituras para discernir a vontade de Deus sobre o tema do 

casamento homoafetivo. É uma interpretação indireta do Levítico, uma vez que diz 

respeito não só a esses textos, mas também aos demais textos bíblicos sobre a 

homoafetividade. Segundo quem defende essa interpretação, não há como sustentar que 

Deus aprove a condenação nem a exclusão de pessoas homoafetivas. 

Este é o posicionamento de D. Barry Morgan em seu discurso ao Conselho 

Dirigente da Igreja Anglicano do País de Gales, no contexto de sua despedida como 

Arcebispo daquela província anglicana. Para assegurar a compreensão do espírito geral 

das Escrituras, D. Barry se deteve no caráter dinâmico da Palavra de Deus, quer dizer, 

coisas que num livro aparecem sob um ponto de vista, em outro livro aparecem sob um 

ponto de vista completamente diferente. Por isso, é preciso apreender o sentido geral 

das Escrituras. 

O Bispo de Gales toma alguns exemplos bíblicos para ilustrar seu argumento. 

Dentre eles, cito a prescrição do Deuteronômio (23:2-3) de que os que nasceram de 

união ilícita e seus descendentes, bem como os amonitas, moabitas e seus descendentes, 

não poderão ser aceitos na adoração prestada ao Senhor em Israel. Não obstante a 

prescrição deuteronomista, Davi, que é descendente da moabita Rute e dos incestos de 

Ló com suas filhas e de Judá com sua nora Tamar, vem a ser ungido rei de Israel, por 

designação do Senhor (I Sm 16). Além disso, Jesus, que é descendente de Davi, vem a 

ser revelado nos Evangelhos como o Messias esperado pelo povo de Israel. 

Como explicar essa inclusão plena de pessoas que o Deuteronômio determinou 

serem excluídas do culto em Israel? “O que tudo isso demonstra é que dentro das 

Escrituras há mudanças radicais de entendimento sobre o que significa discernir a 

vontade de Deus. Não vai funcionar citar textos de partes da Bíblia de maneira simplista 

sem referência a seus contextos” (D. Barry Morgan). Isso corrobora a 2ª linha de 

interpretação de que falei anteriormente. 

O Bispo não se restringe à mudança de visão entre os textos bíblicos. Ele cita 

também um exemplo de mudança de entendimento da Igreja em relação aos livros 

bíblicos: a escravidão. Não há nada nas Sagradas Escrituras que conteste diretamente a 

escravidão, mas os cristãos entenderam que ela não é compatível com sua crença, 
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porque o espírito geral da Bíblia não endossa dominação, opressão, nem degradação da 

vida. 

 Então, também no caso da homoafetividade, temos que ler a Bíblia no seu 

conjunto e então veremos que, embora o Levítico traga prescrições contra o sexo entre 

dois homens, podemos seguir o impulso ministerial de Jesus que integrou muitas 

pessoas consideradas impuras pela religiosidade de seu tempo. O sentido geral das 

Escrituras não nos autoriza a cometermos exclusão por conta de gênero, não há nada nas 

Escrituras que condene o amor compromissado entre duas pessoas do mesmo sexo. 

 A recusa a esse argumento é redunda na acusação a uma série de práticas nossas, 

que também são condenadas no Levítico”: a) não comer carne de porco (Lv 11:07); b) 

não comer alguns frutos do mar (Lv 11:12); c) não comer fruta de uma árvore com 

menos de cinco anos (Lv 19:23); d) não fazer cruzamento de raças de animais (Lv 

19:19); e) não cultivar duas plantas diferentes num mesmo jardim (Lv 19:19); f) não 

semear a terra mais do que sete anos (Lv 25:04); g) não usar uma vestimenta tecida com 

fios diferentes (Lv 19:19); h) não cortar o cabelo (Lv 19:27); i) não raspar a barba (Lv 

19:27). O que levou a Igreja mudar o entendimento sobre essas práticas e não sobre a 

relação sexual entre pessoas do mesmo sexo, já que são igualmente proibidas pelo 

Levítico? 

 O que vemos é uma seleção conveniente de prescrições a serem adotadas e de 

versículos a serem silenciados. Mas nós precisamos lembrar o outro lado da história, 

falar o que não é dito. A Série Greenleaf, em sua 2ª temporada, episódio 8, traz uma 

cena que problematiza justamente essa questão. O pastor Lionel descobriu que seu filho 

Aaron é gay. Pai e filho, pedem ao bispo James Greenleaf para mediar uma conversa 

entre ambos. O pastor Lionel começa citando para o filho Romanos 1:24-32, que fala 

sobre mulheres e homens que abandonaram o uso natural. Mas o filho retruca que a 

Bíblia também diz: “Não julgue para não ser julgado” (Mt 7:1). E “Deus é amor” (I Jo 

4:8). Num momento acalorado da conversa, Aaron diz ao pai que a mãe sabia das 

relações extraconjugais dele e diz: “Só porque você fez sexo com mulheres, não quer 

dizer que não foi pecado”. 

Em outra cena, Mae, esposa do bispo James e uma das mulheres que tiveram um 

caso extraconjugal com o pastor Lionel, questiona-o sobre qual lei de Deus ele está 

dizendo que o filho Aaron abandonou. E pergunta: “Os 10 mandamentos não são mais 

fundamentais à fé? Não roubar, não matar, não cometer adultério...” Ela diz que está 

irritada com a atitude dos homoafetivos, mas recorda que não há apenas uma lei. Com 
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isso, Mae visa constranger Lionel porque descobriu que ele não teve caso 

extraconjugais apenas com dela. O adultério é tão condenado quanto a homoafetividade, 

segundo o entendimento bíblico da personagem. Nessas duas cenas fica evidente o 

quanto alguns versículos bíblicos são relegados convenientemente ao esquecimento e 

outros, porém, são hipervalorizados. Por isso, precisamos recorrermos ao espírito geral 

das Escrituras, para obtermos determinados discernimentos. 

 

3 A pastoral 

 Compartilho a minha parca experiência pastoral acerca do tema da 

homoafetividade e Bíblia, na Igreja Cristã. Tenho três experiências a compartilhr. 

 Sou ministro encarregado da Comunidade Anglicana Ressurreição do Senhor, 

que se reúne desde 2015. Nas nossas celebrações, compartilhamos a reflexão da 

Palavra. Eu, como ministro ordenado, apenas início a reflexão com provocações e 

depois disponibilizo o momento para que outras pessoas enriqueçam a reflexão, que vai 

sendo mediada por mim. Considero imensamente importante essa dinâmica, uma vez 

que a comunidade é pequena e temos oportunidade de aprofundarmos a experiência de 

escuta uns dos outros dentro da comunidade. Mas não só por isso: considero-a como de 

extrema importância também pelo fato de que muitos de nós, anglicanos e anglicanas 

brasileiros, somos egressos de outras denominações cristãs, o que faz com que nossas 

experiências de interpretação das Sagradas Escrituras sejam muito distintas daquelas 

desenvolvidas na Comunhão Anglicana. Não podemos abrir mão do tripé Bíblia – 

Razão – Tradição. 

Lembro-me bem de que, numa das celebrações da comunidade, a primeira 

leitura da liturgia foi a Gênesis 19, então comecei uma discussão sobre a importância da 

hospitalidade no mundo judaico. Uma das leigas, seguindo a reflexão, indagou-me 

sobre a interpretação de que a falta cometida pelos cidadãos de Sodoma e Gomorra foi a 

homoafetividade. Desse modo, tivemos a oportunidade de dialogar em comunidade 

sobre como a própria Sagrada Escritura interpreta que o pecado de Sodoma e Gomorra 

foi a falta de hospitalidade. 

 Noutra ocasião, não lembro bem quais foram as leituras bíblicas da liturgia, uma 

outra fiel pediu expressamente para que falasse sobre Bíblia e homoafetividade. 

Pudemos mais uma vez dialogar sobre o assunto. Cada qual se colocando honestamente 

diante do tema, sem que nos sentíssemos obrigados a concordar com o ponto de vista 

uns dos outros. 
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A terceira experiência diz respeito a um período de visitas que realizamos às 

casas no entorno da igreja, para apresentar a IEAB e aplicar uma pesquisa de 

conhecimento do perfil socioreligioso dos moradores e moradoras do bairro. Numa das 

tardes de visitas, abordei um rapaz que estava sentado na porta de casa. Entreguei-lhe o 

folder de apresentação da Igreja e expliquei o nosso modo de ser. Em seguida, apliquei 

o questionário. 

Ele, então, contou sua história. Fora criado na Igreja Assembleia de Deus, mas 

quando começou a ter relacionamentos homoafetivos deixou a igreja porque se sentia 

desconfortável com o fato de exercer funções e não estar coerente com o que a igreja 

pregava. Foi para o candomblé, mas não se encontrou dentro da tradição afroreligiosa 

daquela religião de matriz africana. Naquele exato momento, ele havia retornado para a 

casa dos pais, assembleanos, porque havia terminado uma experiência de vida-a-dois, 

com um companheiro. 

Mas ele se demonstrou cético sobre um projeto de Igreja que acolha LGBTs, 

sem lhe propor um caminho de negação de sua identidade, mas prometeu visitar a 

comunidade num das celebrações dominicais. No final da conversa, ele admitiu que é 

gay, mas continua achando errada homoafetividade diante de Deus, continua achando 

que a Bíblia condena os LGBTs. Eu tinha diante de mim uma pessoa ainda com um 

longo caminho de reconciliação consigo e de encontro com Deus. Procurei-lhe outra 

vez, ele renovou a promessa que havia feito, mas até o dia de hoje ainda não a cumpriu. 

A experiência com esse rapaz me fez entender o quanto era importante investir 

na releitura de textos bíblicos dentro das comunidades. O quanto, para algumas pessoas, 

isso ainda é um entrave muito grande. Precisamos estar atentos e atentas a essa demanda 

em nossas comunidades. Nem todas as pessoas que participam da vida de nossa Igreja 

têm condições de obter uma formação teológica desejável, por diversas razões. Mas 

todos nós somos expostos à Sagrada Escritura e essa é uma oportunidade boa que temos 

de formar as nossas lideranças em todas as partes da Igreja. 

Para quem deseja ler mais sobre o assunto, Rev. Carlos Eduardo Calvani, no 

texto O verniz e a madeira – O Sínodo e o matrimônio igualitário, fez uma breve 

memória de tudo o que já se refletiu e pesquisou sobre o tema até aquele momento em 

que a IEAB estava prestes a realizar o seu XXXII Sínodo Ordinário da IEAB, de 14 a 

17 de novembro de 2013, Rio de Janeiro. 

Agradeço a oportunidade de pensar estas coisas com vocês. Empenhemo-nos na 

tarefa fazermos da Igreja um lugar seguro a todas as pessoas. 
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