
1 
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No artigo Bíblia, homoafetividade e pastoral procurei situar biblicamente a 

inclusividade cristã às pessoas gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis e 

intersexuais, sabendo que a principal acusação que recebem as igrejas inclusivas é a de 

que ignoram os preceitos bíblicos referentes à sexualidade humana3. É imprescindível 

fazermos esse movimento, se considerarmos que a Sagrada Escritura faz parte do tripé 

(Bíblia, Tradição e Razão) a partir do qual a Comunhão Anglicana faz Teologia e 

realiza sua pastoral. 

O Cristianismo desenvolveu ao longo dos séculos a primazia da Sagrada 

Escritura sobre qualquer outra realidade, como critério indiscutível para o fazer teologia 

nas diversas comunidades eclesiais. Na tradição protestante, sobretudo, isso se 

acentuou, graças ao Sola Scriptura (Só a Escritura) de Martinho Lutero. Por essa razão, 

estudiosos diversos qualificaram e ainda qualificam o Cristianismo como uma “religião 

do livro”, ao lado do Judaísmo e do Islamismo. 

No entanto, aqui e ali começa-se a evidenciar que o Cristianismo não é uma 

“religião do Livro”, mas uma “religião da Palavra de Deus”. Um dos que pontuam essa 

distinção é o Papa Bento XVI na Exortação Pós-Sinodal Verbum Domini (2010). Dizer 

que o Cristianismo é uma “religião do livro” é um reducionismo, porque define os 

cristãos e as cristãs a partir de um livro (a Bíblia); quando, na verdade, o que nos define 

é a relação com uma Pessoa, é a crença na pessoa de Jesus Cristo. Antes que houvesse 

se formado um cânon bíblico, homens e mulheres já se entendiam como discípulos e 

discípulas de Cristo e eram intitulados como cristãos. 

A compreensão de que o Cristianismo é uma “religião da Palavra de Deus” é 

mais ampla, porque entende a Palavra de Deus como uma realidade anterior e posterior 

ao Livro Sagrado. A Palavra de Deus está contida privilegiadamente nas Escrituras, mas 

não se restringe exclusivamente a elas. Quando dizemos que o Cristianismo é a “religião 

da Palavra de Deus” estamos fazendo jus à identidade dos cristãos e das cristãs, uma vez 

que o próprio Cristo é entendido como Palavra de Deus. Vale recordarmos o famoso 
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prólogo do Evangelho segundo João (1: 1-3), que caracteriza Jesus como o verbo de 

Deus: “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava voltado para Deus e o Verbo era 

Deus. Ele estava, no início, voltado para Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele 

nada se fez do que foi feito”4. 

Cristo, portanto, é uma Palavra a ser interpretada, é a Palavra por excelência. E 

merecem interpretação não só suas palavras, mas também suas atitudes ministeriais. 

Tudo isso é Palavra de Deus. 

No artigo Bíblia, homoafetividade e pastoral, apresentei três linhas de 

interpretação bíblicas em prol da inclusividade. A terceira, à qual chamei de “espírito 

geral das Escrituras”, referia-se ao uso de passagens bíblicas que, embora não tratem 

especificamente do tema, ajudam indiretamente a nos posicionarmos sobre da 

inclusividade. Duas ou três passagens bíblicas tomadas isoladamente não podem ser o 

suficiente para nos posicionarmos acerca de tema qualquer; é preciso analisar também 

as passagens contraditórias e até considerar posicionamentos e princípios que, embora 

não estejam estritamente relacionadas ao tema, também auxiliam o discernimento 

cristão em termos gerais. É sobre isso que insiste a busca pelo sentido geral das 

Escrituras. 

Aqui, procederemos a busca pelo sentido geral das Escrituras partindo 

especificamente do ministério de Jesus como chave hermenêutica, já que Jesus é a 

Palavra de Deus por excelência. Cremos que uma análise minuciosa do ministério de 

Jesus, Palavra viva de Deus, nos ajudará a termos um posicionamento seguro em 

relação à inclusividade. Como diz Leonardo Boff, os “acta et facta Jesu” (práxis) são 

entendidos como historificações daquilo que significa concretamente Reino de Deus” 

(BOFF, 2003, p. 28). 

 

 

O ministério de Jesus 

Sabemos muito bem que Jesus veio nos trazer a salvação, assim como sabemos 

que a salvação é constantemente entendida apenas em termos espirituais por alguns 

grupos. Mas não podemos deixar de reconhecer que os evangelhos nos demonstram que 

essa salvação trazida por Jesus passa antes, e também, pela reabilitação das pessoas na 

vida social. Os diversos encontros de Jesus nos evangelhos nos desautorizam a falar de 

uma salvação que não leva em consideração as condições em que vivem os sujeitos a 

quem essa salvação é anunciada. 

Desde o princípio do ministério de Jesus está posto esse entendimento. No 

Evangelho segundo Lucas, encontramos a primeira pregação de Jesus numa sinagoga 

(Lc 4: 16-30), a qual foi extraída do livro do profeta Isaías e contem aquilo que 

entendemos o conteúdo programático do ministério de Jesus (Lc 4: 16-21): 
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O Espírito do Senhor está sobre mim porque me conferiu a unção para 

anunciar a Boa-Nova aos pobres. Enviou-me para proclamar aos 

cativos a libertação e aos cegos, a recuperação da vista, para despedir 

os oprimidos em liberdade, para proclamar um ano de acolhimento da 

parte do Senhor (Is 61: 1-2). 

Como podemos perceber, o conteúdo programático assumido por Jesus para sua 

missão tem como atitude principal reabilitar aqueles e aquelas que necessitassem do 

acolhimento do Senhor, isto é, de Sua graça. E é justamente isso que os evangelhos nos 

testemunham haver acontecido ao longo da vida ministerial de Jesus. 

É interessante notarmos quais atos do ministério de Jesus foram selecionados 

pelos evangelistas para compor a narrativa dos evangelhos. Muitos desses atos estão 

relacionados à cura de enfermidades. Alguns cristãos costumam salientar o caráter 

miraculoso desses atos; porém, podemos também acentuar seu caráter inclusivo, sem 

que isso signifique a desqualificação do milagre. As enfermidades, além de acarretarem 

a debilidade física, frequentemente ocasionam a marginalidade; a cura, 

consequentemente, retira as pessoas do isolamento, reabilita-lhes para a vida. 

Entre as curas operadas por Jesus, está a cura dos leprosos, que aparece em duas 

situações diferentes: a cura dos dez leprosos, dos quais só um retorna para agradecer (Lc 

17: 11-19), e a cura de um único leproso (Mt 8: 1-4). A lepra, como sabemos, era um 

tipo de doença sentenciava as pessoas a serem isoladas em locais fora das vilas, para 

que não contaminassem as demais pessoas das vilas. Em ambas as curas, Jesus orienta 

aos curados: “vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferenda que Moisés 

prescreveu” (Mt 8: 4). A orientação diz respeito ao que foi prescrito para que as pessoas 

curadas pudessem ser restituídas ao convívio social. Jesus estava interessado em que 

essas pessoas não apenas estivessem livres de suas mazelas, mas também recuperassem 

suas vidas. 

Além da cura dos leprosos, há a cura do homem da mão paralisada (Lc 6: 6-11); 

a cura do homem coxo (Jo 5: 1-18); a cura do cego Bartimeu (Mc 10: 46-52) e do cego 

de nascença (Jo 9: 1-15). Estas curas sempre realizadas em conflito com as autoridades 

religiosas dos judeus, por acontecerem no contexto do sábado, revelam o quanto Jesus 

considerava que as leis religiosas têm peso menor em relação à dignidade da vida. 

Os evangelhos também evidenciam as atitudes de Jesus para com as mulheres. 

Jesus salva a mulher surpreendida em adultério, colocando-se contra a sentença de 

apedrejamento (Jo 8: 1-11); não se importa de ser visto sozinho com a mulher 

samaritana, anunciando-lhe a Boa-Nova, mesmo perante o estranhamento dos Doze (Jo 

4: 1-30); permite que uma pecadora lhe lave os pés com suas lágrimas, enxugue-os com 

seus cabelos e perfume-os, a despeito dos juízos do dono da casa e de pôr em risco sua 

imagem pública (Lc 7: 36-50); acolhe a lição pública que lhe dera a mulher cananéia, 

não obstante seu lugar privilegiado enquanto homem e rabi (Mt 15: 21-28); confia nas 

mulheres como testemunhas credíveis da Boa-Nova, na contramão da cultura judaica, 

que não considerava as mulheres como testemunhas competentes (FIORENZA, 1995, p. 

195). Tanto que Maria Madalena (Jo 20: 17-18) fora enviada por Jesus como 

anunciadora da ressurreição. 
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Duas dessas passagens citadas acerca da postura de Jesus para com as mulheres 

também dizem respeito à atitude de Jesus perante as diferenças étnicas. Este é o caso do 

encontro de Jesus com a samaritana, com cujo povo os judeus viviam em conflitos por 

questões religiosas; e do encontro de Jesus com a mulher cananeia (sírio-fenícia), em 

favor de quem ele deixou de lado o entendimento de que o Messias veio exclusivamente 

para os da casa de Israel. E não nos esqueçamos da parábola do bom samaritano, na qual 

a atitude de um samaritano com o homem enfermo caído à beira do caminho (Lc 10: 31-

34) é colocada como paradigma de amor, diferentemente da atitude indiferente do 

sacerdote e do levita perante a mesma situação. Essas passagens demonstram a abertura 

de Jesus em direção aos demais grupos étnicos, a despeito de toda resistência cultural a 

estes grupos. 

Encerro esse tópico com uma citação de Elisabeth Fiorenza, que considero uma 

grande síntese do que dissemos até aqui, acerca do ministério de Jesus: 

Como um movimento judeu de renovação interna, o movimento de 

Jesus estava em conflito com sua sociedade dominante, a patriarcal, e 

era “herético” com respeito a sua comunidade religiosa dominante. As 

mais antigas tradições de Jesus esperam reverter todas as condições 

sociais pela intervenção escatológica de Deus; isto foi realizado 

inicialmente no ministério de Jesus. Portanto, o movimento de Jesus 

podia aceitar todos aqueles que, segundo os padrões sociais de então, 

eram marginais ou “imundos”, segundo a Torá – os pobres, os 

explorados, os pecadores públicos, os publicanos, os aleijados e 

doentes e por último, mas não menos importante, as mulheres. 

(FIORENZA, 1995, p. 196) 

 

O espírito geral das Escrituras 

 O ministério de Jesus, como sabemos, não toca diretamente naquilo que 

concerne à comunidade LGBTIQ+. No entanto, é clara a natureza inclusiva das atitudes 

de Jesus com as mais diversas pessoas. 

Diante do silêncio dos evangelhos perante aquilo que concerne à comunidade 

LGBTIQ+, não teríamos nada a favor da inclusividade dessa comunidade na vida 

eclesial. Restaria apenas a acusação sustentada em três ou quatro versículos de outros 

bíblicos, que, tomados isoladamente, podem parecer fundamento suficiente para a 

condenação dos irmãos e irmãs dessa comunidade. Entre estes, os mais contundentes 

são com certeza Levíticos 18,22 e 20,13. Além dessas, Romanos 1 e I Coríntios 6:9 

também falam especificamente de relações entre pessoas do mesmo sexo. As demais, 

são grosseiros equívocos dos acusadores. 

 Alguns estudos já buscaram dar conta desses versículos, como o meu próprio 

artigo já citado aqui, por isso não me deterei em oferecer leituras acerca dessas 

passagens. Além de tudo, essa não é a proposta da leitura segundo o espírito geral das 

Escrituras. A proposta é considerar, sem sombra de dúvidas, esses versículos, mas não 

sem contrastá-los com tantas outras coisas que podemos encontrar nas Escrituras. No 

nosso caso, já dissemos aqui que escolhemos o ministério de Jesus como chave 
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hermenêutica para compreendermos a inclusividade segundo o espírito geral das 

Escrituras. Nesse sentido, elencarei alguns traços que pude perceber no ministério de 

Jesus: 

a) perspectiva ministerial de Jesus: como vimos no tópico anterior, a perspectiva a partir 

da qual Jesus escolheu falar de sua missão foi aquela de quem assume a tarefa de 

reabilitar pessoas à plenitude da vida, porque entende que isso é Boa-nova, Evangelho. 

E isso ele realizou nas curas operadas e também nas atitudes de defesa e acolhimento às 

pessoas que ele assumiu. Essa reabilitação se deu, sobretudo, mediante o acolhimento 

oferecido por Jesus às pessoas que o procuraram. Não encontramos em suas atitudes 

outra disposição senão de acolhimento às diversas histórias de vida com as quais se 

deparou. Irou-se tão somente com aquilo que considerou perverso e ludibriação para 

com as pessoas. 

 

b) vida plena para todos: Na cura dos leprosos, “vemos” Jesus encaminhá-los para se 

apresentarem ao sacerdote. Jesus estava preocupado em possibilitar às pessoas uma vida 

plena. Era preciso que fosse constatada a cura dos leprosos perante o sacerdote e que 

eles retomassem a normalidade de suas vidas. Noutra passagem, Jesus cura o paralítico 

e manda-lhe que levante, tome sua cama e ande, vá para casa (Mt 9: 1-8). Entendemos 

aqui como a comunidade religiosa tem um papel fundamental de reinserir os indivíduos 

na sociedade. Não basta dizer que aceita fulano e beltrano junto a si, é preciso favorecer 

a estas pessoas tudo aquilo que é possibilitado a todas as demais. É preciso possibilitar 

às pessoas a retomada de sua dignidade e autonomia 

 

c) liberdade perante as regras: Também vimos como Jesus não se podou de reabilitar 

pessoas por causa de restrições religiosas de seu tempo. O entendimento restrito sobre o 

descanso sabático ensinado pelas autoridades religiosas judaicas, não o impediu de 

realizar a cura do homem com a mão paralisada (Lc 6: 6-11); a cura do homem coxo (Jo 

5: 1-18); a cura do cego Bartimeu (Mc 10: 46-52) e do cego de nascença (Jo 9: 1-15). 

Essa postura manifesta para nós a sensatez e a liberdade psicológica de Jesus perante os 

contrastes. Parece-me de grande importância que a Igreja aprenda de Jesus esses traços, 

para as grandes decisões que ela deve tomar. Tendo discernido a primazia do bem estar 

da pessoa humana em relação à fidelidade aos preceitos religiosos, ele sentiu-se livre o 

suficiente para fazer o que deveria fazer: proporcionar a reabilitação a quem 

necessitava, independente de ser sábado. 

Jesus era absurdamente livre diante dos seus parentes, amigos e também 

opositores. Não se incomoda com os julgamentos alheios. Em contraposição aos 

parentes que disseram: “Ele perdeu o juízo” (Mc 3: 21), ele diz: “Quem são minha mãe 

e meus irmãos?... Eis minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de 

Deus, este é meu irmão, minha irmã, minha mãe” (Mc 3: 33-35). 

Quando seu amigo Pedro lhe desaconselha o caminho da cruz, ele repreendeu-o: 

“Afasta-te! Para trás de mim, Satanás! Tu és para mim ocasião de queda, pois teus 
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intentos não são de Deus, mas dos homens” (Mt 16: 23). Diante das críticas do povo ao 

seu modo de ser, ele replica: “De fato, veio João; não come nem bebe, e dizem: ‘Ele 

perdeu o juízo’. Veio o Filho do Homem, ele come e bebe, e dizem: ‘Eis um glutão e 

um beberrão, amigo dos coletores de impostos e dos pecadores!’ Mas a Sabedoria foi 

reconhecida por suas obras” (Mt 11: 18-19). Não teme chamar aos fariseus de 

“serpentes, crias de víboras” (Mt 23: 32), nem dizer aos sumos sacerdotes e anciãos do 

povo, dentro do Templo, que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino dos 

Deus” (Mt 21: 31). Enfim, Jesus era resolutamente livre, diante do que confronta sua 

vontade. Por essa razão, ele pode dizer que “o sábado foi feito para o homem e não 

homem para o sábado, de sorte que o Filho do Homem é senhor até do sábado” (Mc 2: 

27-28). 

 

d) discernimento da Lei: Algo que devemos levar em consideração no ministério de 

Jesus é a sua postura perante a vida concreta em confronto com a Lei, porque somos 

constantemente desafiados a também nos posicionarmos diante desse confronto. 

Muitos teólogos já disseram que Jesus veio inaugurar o Reino de Deus (Boff é 

um deles), tanto que a expressão “Reino de Deus” aparece 122 vezes no Novo 

Testamento, das quais 90 pertencem especificamente às próprias palavras de Jesus 

(RATZINGER, 2011, p. 58). O evangelho segundo Marcos, inclusive, marca o início do 

ministério de Jesus com este anúncio: “Cu5mpriu-se o tempo, e o Reino de Deus 

aproximou-se: convertei-vos e crede no Evangelho” (Mc 1: 14-15). 

Partindo dessa constatação do lugar fundamental do Reino no ministério de 

Jesus, David Jocobus Bosch (2007, p. 57) afirma que, “para Jesus, o Reinado de Deus, e 

não a Torá, é o princípio fundamental da ação”. Não que haja um contraste fundamental 

entre Torá e Reino, mas Jesus entendeu que veio aprofundá-la “Não julgueis que vim 

revogar a lei ou os profetas; não vim revogá-la, mas completá-la” (Mt 5: 17-18). 

Muito se tem discutido sobre o que seja o Reino de Deus, mas duas coisas são 

indiscutíveis: a primeira é que, numa dimensão cristológica, podemos dizer que o reino 

seja o próprio Jesus. Orígenes já identificava Jesus como autobasileia, levando-nos a 

crer que o reino tenha a ver com os atos de Jesus e aquilo que Ele pregou. A segunda, 

que de algum modo deriva da primeira, é que o reino tem um caráter universal. Não se 

trata de algo particular, destinado a um único povo, mas sim de algo que se expande 

para abraçar amorosamente todos os povos e pessoas. 

Como vimos aqui, os atos de Jesus são atos inclusivos e, por essa razão, ele 

necessitou mais de uma vez proceder um discernimento da Lei, na perspectiva do 

acolhimento desejado no Reino de Deus. Já citamos o discernimento acerca do descanso 

sabático, mas há também o caso da Samaritana, que lhe pergunta qual o lugar certo de 

adorar, se na montanha, como faziam os samaritanos, ou em Jerusalém, como diziam os 

judeus. Jesus alarga a perspectiva, respondendo-lhe: “Acredita-me, ó mulher, vem a 
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hora em que nem sobre esta montanha, nem em Jerusálem adorarei o Pai... os 

verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade” (Jo 4: 21 e 23). 

Em outros casos, ele endurece a interpretação da Lei, em vista de proteger a 

pessoa humana. Vemos isso no Sermão da Montanha (5: 21-43), em que ele revisa o 

que foi dito na Lei, propondo um alargamento do compromisso ético e do amor: “Vocês 

ouviram isso... eu porém vos digo...”. Vemos o endurecimento também no diálogo com 

os fariseus sobre o divórcio (Mt 19: 1-12), no qual ele visa proteger as mulheres, ao 

coibir a tendência do homem a se divorciar da mulher por conta de privilégios que lhe 

eram exclusivos. Desse modo, nós vemos que Jesus discerne a Lei não em função da 

Lei (a Lei pela Lei), mas sim em função do Reino de Deus, que tem caráter universal. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Por tudo isso que dissemos aqui, acerca do ministério de Jesus: sua perspectiva 

de reabilitação e acolhimento, a preocupação com a vida plena das pessoas, sua 

liberdade para agir em prol da pessoa humana, mesmo diante das oposições diversas e, 

por último, seu discernimento da Lei em função da inauguração do Reino de Deus, dão 

para nós um norte sobre como a Igreja Cristã deve agir perante cada novo desafio a que 

ela é chamada a dar respostas. 

Decerto, o desafio mais latente no tempo presente é o posicionamento acerca da 

sexualidade humana, mais especificamente, o contexto LGBTIQ+. Dessa forma, ainda 

que versículos bíblicos tomados isoladamente, numa leitura imediata, possam justificar 

a restrição da Igreja Cristã a essa comunidade LGBTIQ+, e ainda que os Evangelhos 

silenciem completamente o tema, o ministério de Jesus não nos permite permanecermos 

na dúvida sobre que postura tomarmos perante o tema, como tampouco permite nos 

pronunciarmos contrários ao amor manifestado na comunidade LGBTIQ+. 

Nós sabemos qual o caminho tomarmos, muitas vezes o que nos falta é a 

liberdade perante as acusações, inseguranças e medos e uma vontade forte como a de 

Jesus, para darmos os passos necessários. Recordemos o que disse Lutero: “O homem 

cristão não vive em si mesmo, mas em Cristo e em seu próximo: em Cristo pela fé, no 

próximo pelo amor...” (Lutero, A liberdade do Homem Cristão apud BOFF, 1986, p. 

173) 
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