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RESUMO 
 

Esta pesquisa é um exercício de reflexão em Teologia Prática, a partir de relatos colhidos de 

pessoas na condição homo e transexual, como um meio para se entender o desafio eclesiástico 

de inclusão e acolhimento dessas pessoas nas igrejas. Para isso, essa pesquisa promoverá um 

olhar ao chamado à santidade em Saulo, a caminho de Damasco, e sua experiência com as 

primeiras comunidades cristãs. Essa pesquisa estabelece uma relação com relatos atuais de 

homossexuais ou transexuais que desejam e acreditam que podem viver os valores 

evangélicos, mas que se sentem excluídos e/ou perseguidos em sua condição. O objetivo 

primordial é suscitar uma reflexão sobre a experiência paulina que, ao perseguir as 

comunidades cristãs, em nome de um ideal de vida religioso, ouve a voz de Jesus que diz: 

“Saul, Saul por que me persegues?” (At 9,4). Esta pesquisa aplica a epoché, própria ao método 

fenomenológico, para deixar vir à luz e chegar aos nossos ouvidos o grito, muitas vezes 

abafado, de pessoas que procuram viver os valores cristãos e um caminho de santidade, sem 

negar sua própria condição. Pretende-se conhecer se esses fazem uso, reverberam a voz de 

Jesus e clamam: “por que nos perseguem?”. Suspendendo estrategicamente as tábuas de 

valores preestabelecidas, esta pesquisa deseja mostrar as razões teológico-pastorais que 

pressupõem, na aplicação do “princípio misericórdia” (Cf. GE, 46), a escuta dessas vozes.  

 

Palavras-chave: Chamado. Saulo. Comunidades Cristãs. Valores cristãos. Comunidade 

LGBTI+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

This research is an exercise in reflection in Practical Theology, based on reports collected from 

people in the homo and transsexual condition, to understand the ecclesiastical challenge of 

inclusion and acceptance in the churches. For this, this research will promote a look at the call 

to holiness in Saul, on his way to Damascus, and his experience with the first Christian 

communities. This research establishes a relationship with current accounts of homosexuals or 

transsexuals who desire and believe that they can live the gospel values but who feel excluded 

and/or persecuted in their condition. The primary objective is to stimulate a reflection on the 

Pauline experience which, in pursuing the Christian communities in the name of an ideal of 

religious life, hears the voice of Jesus who says: "Saul, Saul why do you persecute me?" (Acts 

9: 4). This research applies “epoché”, proper to the phenomenological method, to let come to 

the light and reach to our ears the cry, often muffled, of people who seek to live the Christian 

values and a way of sanctity without denying their own condition. It is intended to know if they 

use, reverberate the voice of Jesus and cry, "why persecute us?". Strategically suspending the 

tables of preestablished values, this research wants to show the theological-pastoral reasons that 

presuppose, in the application of the "mercy principle "(Cf. GE, 46), listening to these voices. 

 

Keywords: Called. Saul. Christian Communities. Christian values. LGBTI+ community. 
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INTRODUÇÃO 
 

Esta dissertação faz-se por meio de três movimentos que correspondem ao que 

comumente denominamos capítulos. Escolhemos a denominação “movimento” para expressar 

a “conversão” do olhar tanto do apóstolo Paulo, a caminho de Damasco, quanto a “conversão” 

a que somos chamados, após ouvirmos os relatos de pessoas homossexuais e transexuais que 

desejam se inserir no seguimento de Jesus e trilhar um caminho de santidade proposto por ele.   

O primeiro movimento tem por escopo abrir nossos ouvidos às experiências narradas pela busca 

da santidade por homossexuais e transexuais que, sem negarem sua condição, se veem 

perseguidos e/ou excluídos por não se enquadrarem nas normas e nos códigos religiosos de 

comunidades cristãs; muito embora, acreditam procurar pautar suas vidas na vivência do 

Evangelho. O segundo aborda o chamado à santidade nas primeiras comunidades cristãs e sua 

interpelação na vida do Apóstolo Paulo, após o episódio da Estrada de Damasco (At 9, 3), e sua 

relação com a experiência do chamado à santidade nas primeiras comunidades cristãs, descritas 

pelo evangelista Lucas em Atos dos Apóstolos. O terceiro movimento, tendo como ponto de 

apoio  as reflexões do Papa Francisco sobre o chamado à santidade, presente na Exortação 

Apostólica Gaudete et Exsultate, e o chamado à santificação da tradição protestante reformada, 

ressaltando os elementos comuns às duas aplicados às grandes questões que dizem respeito aos 

homossexuais e transexuais que desejam uma palavra não discriminatória, mas inclusiva das 

Igrejas, em um caminho de busca de santidade.  
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PRIMEIRO MOVIMENTO 
 
 

1 Eco de Vozes que Clamam: “Por que Me persegues?” 

 
A motivação primeira desta pesquisa foi trabalhar o chamado em Paulo na estrada de 

Damasco, por razões pessoais e espirituais. Há dez anos, iniciei um caminho na área teológica, 

na certeza de que Deus havia me chamado ao ministério pastoral, mas, ao longo dos anos, isso 

não se confirmara, e em tentativa de entender melhor o chamado pessoal para o serviço a Deus, 

pensei que não haveria ninguém melhor do que Paulo o Apóstolo para me conduzir nesta 

jornada.  

O interesse em pesquisar o chamado em Paulo aconteceu após uma leitura, sem 

pretensão, em Atos 9, narrativa de sua experiência mística na estrada de Damasco. Embora 

reconhecendo outros textos autobiográficos desse evento, como: Gl 1,11-17; Fl 3,3-17; e os 

relatos de Lucas em At 9, 3-19; 22, 6-16 e 26, 12-18, optei por adotar como referência o relato 

de Lucas em Atos 9, porque fora a leitura primeira/motivadora da pesquisa. 

Na leitura em Atos 91,detive-me no miolo da narrativa, isto é, no encontro/diálogo de 

Saulo e Jesus. Após ver a “luz vinda do céu que o envolveu de claridade” (At 9,3) e cair por 

terra, o futuro apóstolo ouve uma voz que lhe diz: “Saul, Saul, por que me persegues?”. A 

narrativa apresenta Saulo com cartas na mão, dando-lhe a autorização para fazer voltar ao zelo 

da lei, e por meio da força, os membros das sinagogas que passaram a seguir Jesus (Cf. At 9,2).  

Ao invés de ouvir o clamor desses últimos, Saulo é interpelado por uma voz, que ele não 

reconhece a princípio. Ao dizer: “quem és, Senhor?” (v. 5), Saulo recebe como resposta o 

seguinte: “Eu sou Jesus, a quem tu persegues.”. Com essa resposta, o ressuscitado indica que  

Ele se colocou no lugar daqueles que eram perseguidos por Saulo, na intenção imediata de fazê-

lo entender que tanto o mal quanto o bem praticados aos “do Caminho” são o mal ou bem 

praticados diretamente a Ele. Em outra passagem, presente no Evangelho de Mateus, Jesus 

igualmente toma o lugar dos famintos, dos sedentos, dos forasteiros, dos sem agasalhos, dos 

doentes e dos encarcerados (Mt 25,31-46). Essa direção abre um espaço para pensar se não 

existem pessoas – das quais Jesus toma o lugar – dentro e fora de uma estrutura eclesiástica 

que, se sentindo perseguidas, excluídas, marginalizadas e/ou diminuídas, parafraseiam Jesus e 

clamam “por que nos persegues?”. E, também, se as comunidades cristãs não estariam sendo 

chamadas por esse clamor a refletir, na graça de Deus, ao aceite de um relacionamento com 

                                                           
1 Todas as referências bíblicas serão da versão: “Bíblia de Jerusalém”. 
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aqueles que julgam diferentes e apartados do Caminho de santidade. Porque fomos aceitos um 

dia por alguém maior do que nós, e se aceitamos esse aceite, passamos pela experiência da 

graça, como diz Robinson: 

Experimentamos a graça de sermos capazes de aceitar a vida dos outros, mesmo que 
nos seja hostil ou nociva, porque, pela graça, sabemos que essa vida pertence ao 
mesmo Fundo a que nós pertencemos e pelo qual fomos aceites. Experimentamos a 
graça que é capaz de vencer a barreira trágica dos sexos, das gerações, das nações, das 
raças, e mesmo a mais completa separação entre o homem e a natureza. (ROBINSON, 
1967, p. 104). 
 

Pensando nessas pessoas dentro desse universo, procurei observar a questão de gênero, 

isto é, a possível falta de espaço e de acolhida nas igrejas (estruturas eclesiásticas) vividas por 

pessoas nessas condições. Nessa direção, pode-se encontrar relatos intrigantes de pessoas de 

orientação homossexual e transexual sem voz nas comunidades cristãs. Talvez, o eixo central 

dessa problemática seja a pergunta: Como o amor cristão pode ser exercido junto a essas 

pessoas? Ela é uma indicação para que, no cerne da pesquisa, acolhamos os relatos de pessoas 

de orientação homossexual e transexual.  Se se entender que o espaço para essas falas, no 

ambiente eclesial, é algo a ser conquistado, essa pesquisa tem o objetivo de abrir esse espaço 

para que essas vozes venham à tona e – sem o exercício de juízo de valor – sejam conhecidas. 

A pesquisa aplica a epoché, própria do método fenomenológico, para deixar vir à luz 

e chegar aos nossos ouvidos o grito, muitas vezes abafado, de pessoas que procuram viver os 

valores cristãos e um caminho de santificação, sem negar sua própria condição em ambiente 

religioso. Como vimos, o grito de Jesus faz-se reverberar na voz dessas pessoas que clamam: 

“por que nos perseguem?” Suspendendo estrategicamente as tábuas de valores preestabelecidas, 

esta pesquisa deseja mostrar as razões teológico-pastorais que pressupõem, na aplicação do 

“princípio misericórdia” (Cf. GE, 46), a escuta dessas mesmas vozes. 

Sem a pretensão de esgotar um assunto tão urgente e importante, como exercício de 

reflexão em Teologia Prática, e a partir de relatos colhidos de pessoas na condição homossexual 

e transexual, pretende-se entender e mostrar o desafio eclesiástico de inclusão e acolhimento 

dessas pessoas nas igrejas cristãs. Para isso, essa pesquisa promoverá um olhar ao chamado ao 

seguimento de Jesus à santidade, dirigido a Saulo a caminho de Damasco, e sua experiência 

com as primeiras comunidades cristãs. Estabelecerá uma relação com relatos atuais de 

homossexuais ou transexuais que desejam viver os valores evangélicos, mas que se sentem 

perseguidos, excluídos, marginalizados e/ou diminuídos em sua condição em ambiente eclesial. 

Este trabalho apresenta os pressupostos do método fenomenológico e o protocolo de pesquisa 

a serem aplicados na coleta dos relatos, bem como as conclusões preliminares – sem que se 

pretenda esgotar a questão – que apontam para uma questão séria eclesiológica. 
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Por fim, desejo justificar a minha escolha de colher relatos de homossexuais e 

transexuais, mediante todo o universo que compõe a questão de gênero, por se tratar de um 

público mais próximo de minha realidade, de minha comunidade. 

 

1.1 Cinco premissas a considerar 
 

 Antes da exposição dos relatos colhidos, esta pesquisa pretende elucidar aspectos que 

acompanharão o texto, de forma que a familiarização desses poderá ajudar na assimilação e no 

entendimento do movimento que a pesquisa irá desempenhar, como: a tensão em torno do termo 

“ideologia de gênero”; as diversas terminologias a respeito da questão de gênero; a respeito do 

protocolo de pesquisa, que possibilitou a acolhida dos relatos; a respeito do método 

fenomenológico e a aplicação da epoché em Husserl; e, por fim, uma tentativa de desenho em 

forma de gráfico, que possibilitará uma visão macro do caminho a percorrer. 

 

1.1.1 Sobre a ideologia de gênero 
 

A comunidade LGBTI+ não aceita o termo “ideologia de gênero”; não só pelo seu viés 

político (MISKOLCI & CAMPANA, 2017, p. 728), mas também porque o termo não remete 

ao que a comunidade entende por gênero de fato. Entende o termo como um significante que 

aponta para algo que não existe, como a doutrinação para a confusão de crianças e adolescentes, 

estimulando-as à homossexualidade, bem como para desestruturar a moral das relações 

familiares, desconstruir a maternidade e incentivar o aborto (BARREIRO et al., 2016, p. 228). 

A crítica do coletivo LGBTI+ à suposta “ideologia de gênero” revela certo desejo da 

sociedade hétero de intuir a uma só inclinação no que tange à sexualidade.  

O pânico moral construído no tocante às supostas “ideologias de gênero”, 
responsáveis por incitar as crianças a vivenciarem e construírem outras formas de 
relações, revela que a elas deve sempre estar disponível apenas uma norma e que deve 
ser seguida a rigor, principalmente no que tange à normatização dos desejos. 
(BARREIRO et al., 2016, p. 238). 

 
O conceito de Gênero foi adotado num documento intergovernamental, pela primeira 

vez, na Conferência de População do Cairo, na Assembleia Geral da ONU de 1994. E, em 2000, 

a expressão aparece no documento da Cúria Romana, com a publicação de “Família, 

Matrimônio e Uniões de fato”, do conselho Pontifício para a família2: 

 

                                                           
2 Fonte: <https://www1.folha.uol.com.br> em matéria de outubro de 2010. Acesso em: 30 jun. 2019, às 22h13. 
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A partir da década 1960 a 1970, certas teorias (que hoje os expertos costumam 
qualificar como “construcionistas”) sustentam não somente que a identidade genérica 
sexual (“gender”) seja o produto de uma interação entre a comunidade e o indivíduo, 
mas que também essa identidade genérica seria independente da identidade sexual 
pessoal, ou seja, que os gêneros masculino e feminino da sociedade seriam um produto 
exclusivo de fatores sociais sem relação com verdade alguma da dimensão sexual da 
pessoa. Deste modo, qualquer atitude sexual resultaria como justificável, inclusive a 
homossexualidade, e a sociedade é que deveria mudar para incluir, junto ao masculino 
e ao feminino, outros gêneros, no modo de configurar a vida social. A ideologia de 
“gender” encontrou na antropologia individualista do neoliberalismo radical um 
ambiente favorável. A reivindicação de um estatuto semelhante, tanto para o 
matrimônio como para as uniões de fato (inclusive as homossexuais), costuma hoje 
em dia justificar-se com base em categorias e termos procedentes da ideologia de 
“gender3”. 

 
O contra-argumento da comunidade LGBTI+ à “ideologia gender”, no tocante à 

disposição para qualquer “atitude sexual justificável” – inclusive o homossexualismo – forma-

se a partir do entendimento de que a orientação sexual – heterossexual, homossexual, bissexual 

– é inata e um dom de Deus (S. J., 1998, p. 1), pois, sempre e em todos os lugares, determinada 

porcentagem de homens e mulheres desenvolve-se homossexuais, sendo parte do plano criador 

de Deus, e essa orientação sexual não tem relação alguma com o pecado, doença ou falha; ao 

contrário, é dom de Deus. (NUGENT, 2008, p. 130-131). Nesse sentido, para a comunidade 

LGBTI+ não há como falar em doutrinamento, ensinamento, condução à determinada 

orientação, se acreditam que acontece naturalmente.   

Segundo Crawford, as teorias para se saber o modo como se desenvolve a orientação 

sexual das pessoas são muitas, mas, nos últimos dez anos, foram apresentadas pesquisas que 

avançaram muito em relação às anteriores. Essas pretendem esquadrinhar a etiologia da 

orientação sexual com o máximo rigor científico, reconhecendo, porém, o percentual de falhas. 

Mas essas teorias já podem ser classificadas nos campos: a) genético: as pesquisas nesse campo 

parecem fornecer informações valiosas para saber as chances da hereditariedade, mas, de modo 

geral, as provas parecem bem fortes; b) hormonal: de acordo com essa direção, níveis 

hormonais em homens e mulheres os predispõem a agir como pessoas heterossexuais, 

homossexuais ou bissexuais; c) neuroanatômico: estudos nessa direção indicam que a 

orientação sexual sofre influência de estruturas cerebrais específicas; d) ambiental: que, 

segundo estudiosos, há chances de que o modelo familiar, mudanças de papéis familiares, no 

ambiente de convivência influenciam a orientação sexual. (CRAWFORD, et al. 2001, p. 248). 

Mas não existe ainda um acordo geral sobre a origem da homossexualidade e/ou 

orientação sexual, o que se pode considerar, primordialmente, são duas tendências: a 

                                                           
3 Conselho Pontifício para a família: família, matrimônio e “uniões de fato”, item [8]. 
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psicogênica e a genética, mas não há conclusão universalmente aceita. (NELSON, 2008, p. 60). 

Os dados científicos ainda são conflitantes e não completos, há pareceres que defendem a 

desestruturação familiar; outros a falta de opções do sexo oposto na puberdade; outros, ainda, 

a erotização do masculino, mas nada confirmado. (JOHNSTON, 2008, p. 71).  

Quando se trata dessa questão, deve-se lembrar de que as pesquisas ainda se acham 

em estado de início. (CALLAHAN, 2005, p. 235). O tópico seguinte pretende mostrar um 

pouco dessa diversidade. 

 

1.1.2 As diversas denominações concernentes à questão de gênero  

 

Com respeito à Sexualidade e ao Gênero, o documento do MEC, de 2009, denominado 

Gênero e Diversidade na Escola: formação de professoras(es) em gênero, sexualidade, 

orientação sexual e relações étnico-raciais, diz: 
 

Sexualidade e gênero são dimensões diferentes que integram a identidade pessoal de 
cada indivíduo. Ambos surgem, são afetados e se transformam conforme os valores 
sociais vigentes em uma dada época. São partes, assim, da cultura, construídas em 
determinado período histórico, ajudando a organizar a vida individual e coletiva das 
pessoas. Em síntese, é a cultura que constrói o gênero, simbolizando as atividades 
como masculinas e femininas. (2009, p. 47).  

 

As diversidades sexuais são enormes e inexploradas; segundo Callahan (2001, p. 243), 

homens e mulheres podem trilhar diferentes caminhos desenvolvimento de orientações para 

pessoas do mesmo sexo, e que essas variações têm levado os pesquisadores a usar o termo 

“homossexualidades” ao invés de “homossexualidade”. 

Ainda no tocante às terminologias e seus significados, há diversos documentos 

explicitando essas diferenças conceituais e variações no âmbito da sexualidade, como o Manual 

de Comunicação LGBTI+, que trata, de forma didática, dessas diferenças, como por exemplo, 

os conceitos de: 

a) Sexualidade: refere-se às construções culturais sobre os prazeres e os intercâmbios 

sociais e corporais que compreendem, desde o erotismo, o desejo e o afeto, até 

noções relativas à saúde. (2018, p. 17); 

b) Gênero: formulado nos anos 70, criado para distinguir a dimensão biológica da 

dimensão social, considerando que há machos e fêmeas humanos, levando em 

consideração, no entanto, que a maneira de ser homem e de ser mulher é realizada 

pela cultura. (2018, p, 17); 
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c) Sexo biológico: em termos simples, o sexo biológico diz respeito às características 

biológicas que a pessoa tem ao nascer. É o que existe objetivamente: órgãos, 

hormônios e cromossomos. Por exemplo: Feminino (vagina, ovários, 

cromossomos XX); Masculino (pênis, testículos, cromossomos XY); Intersexual 

(combinação dos dois). (2019, p. 18-33); 

d) Intersexualidade: é um termo “guarda-chuva” que descreve pessoas que nascem 

com anatomia reprodutiva ou sexual e/ou um padrão de cromossomos que não 

podem ser classificados como sendo tipicamente masculinos ou femininos. (2018, 

p. 18). 

 

Com relação à orientação sexual, há inúmeras terminologias que pretendem descrever 

esse universo de diversidade, como: 

a) Assexual: indivíduo que não sente qualquer atração sexual, seja pelo sexo oposto 

ou por pessoas do mesmo sexo. (2019, p. 21); 

b) Bissexual: pessoas que se relacionam afetivamente por pessoas de ambos os sexos, 

oposto e igual. (2019, p. 21); 

c) Gay: pessoas do sexo masculino que se relacionam afetiva e sexualmente com 

pessoas do mesmo sexo. (2019, p. 22)4; 

d) Heterossexual: pessoas que se relacionam afetiva e sexualmente com pessoas do 

sexo oposto (2019, p. 22); 

e) Homossexual: é a pessoa que se sente atraída sexual, emocional ou afetivamente 

por pessoas do mesmo sexo/gênero. (2019, p. 22); 

f) Homoafetivo: adjetivo utilizado para descrever a complexidade e a multiplicidade 

de relações afetivas e/ou sexuais entre pessoas do mesmo sexo/gênero. (2019, p. 

23); 

g) Lésbica: mulher que se relaciona afetiva e sexualmente com pessoas do mesmo 

sexo (2019, p. 23)5;  

h) Pansexualidade: as pessoas pansexuais podem desenvolver atração física, amor e 

desejo sexual por outras pessoas, independentemente de sua identidade de gênero 

ou sexo biológico. (2019, p. 23). 

Com relação ao que o Manual chama de “Expressão e Identidade de Gênero”, seguem-

se os conceitos dos termos: 

                                                           
4 Como esclarecimento: esse termo não é aplicável a mulheres homossexuais, mas somente a homens. 
5 Esse termo vem da ilha grega de Lesbos da antiguidade, na qual Safos, uma poetisa, habitava com mulheres que 

se relacionavam afetiva e sexualmente (LEITE, 2017, p. 6). 
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a) Agênero: pessoa que não se identifica e não se pertence a nenhum gênero. (2019, 

p. 26); 

             b) Androginia: termo genérico usado para descrever qualquer indivíduo que assuma 

postura social, especialmente a relacionada à vestimenta, comum a ambos os 

gêneros. (2019, p. 26); 

c) Cisgênero: um termo utilizado por alguns para descrever pessoas que não são 

transgênero, isto é, refere-se ao indivíduo que se identifica, em todos os aspectos, 

com o gênero atribuído ao nascer. (2019, p. 27); 

d) Drag queen: homem que se veste com roupas femininas, de forma satírica e 

extravagante, para o exercício da profissão em shows e outros eventos. (2019, p. 

28); 

e) Gênero fluído (gender-fluid): a pessoa que se identifica tanto com o sexo 

masculino quanto com o feminino. Sente-se homem em determinados dias e 

mulher em outros. (2019, p. 29); 

f) Transgênero: terminologia utilizada para descrever pessoas que transitam entre os 

gêneros. São pessoas cuja identidade de gênero transcende as definições 

convencionais de sexualidade. (2019, p. 30). As pessoas “transgêneres”, além de 

viverem um pesado estigma da sociedade (fator externo), também vivem tudo o que 

internalizaram – seja o rigor social, familiar, religioso, político – durante suas vidas. 

Nos EUA, os trangêneres não usufruem de proteção legal; caso sejam maltratadas 

em algum atendimento comercial, despedidas de seus vínculos empregatícios, 

atacadas ou até mortas – por vestirem roupas de mulher – isso não é nem sequer 

considerado crime. (OZAR, 2001, p. 286);  

g) Transexual: pessoa que possui uma identidade de gênero diferente do sexo 

designado no nascimento. As pessoas transexuais podem ser homens ou mulheres, 

que procuram se adequar à identidade de gênero. (2019, p. 30)6; 

h) Travesti: é a pessoa que nasceu com determinado sexo, ao qual foi atribuído 

culturalmente o gênero considerado correspondente pela sociedade, mas que passa 

a se identificar e construir nela mesma o gênero oposto. (2019, p. 31); 

i) Queer: um adjetivo utilizado por algumas pessoas, em especial pessoas mais jovens, 

cuja orientação sexual não é exclusivamente hétero ou homossexual. Para as 

                                                           
6 Para esclarecimento, o chamado homem trans significa a mulher que possui uma identidade masculina em um 

corpo feminino; e mulher trans, o homem que possui a identidade feminina em um corpo masculino. 
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pessoas que se identificam como queer, os termos lésbicos, gay e bissexual são 

como rótulos que restringem a amplitude e a vivência da sexualidade. (2019, p. 31). 

 
Com relação às expressões, identidades e orientações sexuais: 

a) Expressão de gênero: forma como cada pessoa sente que ela é em relação ao gênero 

masculino e feminino, relembrando que nem todas as pessoas se enquadram, nem 

desejam se enquadrar, na noção binária de homem/mulher. (2019, p. 33); 

b) Orientação sexual: inclinação involuntária de cada pessoa em sentir atração sexual, 

afetiva e emocional por indivíduos de gênero diferente, de mais de um gênero ou 

do mesmo gênero. (2019, p. 33). 

 
Apesar de considerar todos os grupos acima, para esta pesquisa, escolhi realizar as 

entrevistas com homossexuais assumidos e transexuais. Os homossexuais, por se sentirem 

atraídos por pessoas do mesmo sexo, e os transexuais, por se sentirem identificados com o sexo 

oposto e viverem um conflito de gênero, por terem características biológicas diferentes (ter o 

pênis ou a vagina) do gênero com o qual se identificam.  

 

1.1.3 O protocolo da pesquisa para a coleta de narrativas 
 

A pesquisa foi desenvolvida junto aos indivíduos sem igreja, e os de igrejas 

“inclusivas”, por intermédio de um questionário e diálogos, e os relatos aqui provenientes não 

foram revistos, nem discutidos. A adequação dos objetivos de pesquisa ao procedimento de 

coleta ocorreu por meio de entrevista e roteiro e perguntas, sendo que a primeira análise se 

ateve aos objetivos enunciados aos participantes, no sentido de que a entrevista seria utilizada 

como coleta de informação. 

O primeiro ponto de análise referiu-se à adequação de usar a entrevista para entender 

o fenômeno estudado. O uso da entrevista foi muito benéfico – por se tratar de um fenômeno, 

o que favorece uma difícil compreensão – e útil para buscar dados sobre opiniões, concepções, 

expectativas e percepções, sempre no campo religioso. 

Para essa pesquisa de campo, realizada por meio de entrevistas pessoais, foi utilizado 

o roteiro de pesquisa semiestruturado7 dos seguimentos do grupo LGTBI+, que trata da 

experiência de perseguição ou de discriminação de pessoas que, em sua condição 

                                                           
7 A entrevista semiestruturada consiste na elaboração de um roteiro de perguntas principais que levarão a um 

resultado objetivo, mas não impede a participação dinâmica do pesquisador, para se obter um resultado mais 
livre do padrão preestabelecido (MANZINI, 2009, p. 2). 
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socioexistencial, desejam fazer-se discípulas de Jesus Cristo. O universo da pesquisa de campo 

consiste em contatar pessoas inseridas na vida das comunidades, para ouvir o clamor e perceber, 

nessas, o anseio pela busca de santidade em suas condições. 

O roteiro de pesquisa semiestruturado foi escolhido para essa pesquisa porque 

possibilita o uso do improviso, a mudança do tempo da entrevista e a condução para os pontos 

de interesse da pesquisa. Facilita a combinação de perguntas abertas e fechadas e segue um 

modelo informal, parecido com uma conversa, deixando o entrevistado o mais confortável 

possível. Quanto ao questionário, esse seguiu de acordo com o exemplo abaixo: 

 Nome; 

 Sexo; 

 Idade; 

 Comunidade/participante ou não; 

 Profissão; 

 Formação; 

 Orientação Sexual (homossexual/transexual/travesti/bissexuais); 

 Apresentação da pergunta motivacional; 

 
A coleta de relatos seguiu na forma de perguntas a respeito da religiosidade, 

contato/relacionamento com comunidades cristãs, e contato/relacionamento com a 

família, de acordo com o questionário e o termo de consentimento que estão na seção 

ANEXOS. 

 

1.1.4 O método fenomenológico e sua aplicação na análise do chamado à santidade na 

condição dos homossexuais e transexuais 

 

Viau (2007, p. 92) lembra-nos que esse processo consiste em explicitar a experiência 

vivida tal qual ela se manifesta no fenômeno, antes mesmo que possamos lhe impor um sentido 

ontológico. Eis o porquê importa para a fenomenologia de colocar em parênteses todo o saber 

preconcebido a respeito de seu objeto de pesquisa. Trata-se de um processo rigoroso que visa 

alcançar a essência do fenômeno estudado, ao fazer uma investigação sistemática da 

subjetividade, quer dizer, dos conteúdos da consciência daqueles que são escutados para 

explorar a estrutura invariante de uma experiência dada pelo jogo de muitas “variações 

imaginárias”.  

Assim, ao realizar um paralelo entre as antigas comunidades cristãs e as comunidades 
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que têm entre seus membros pessoas da chamada comunidade LGBTI+, e ao aplicar o método 

fenomenológico, que permite progressivamente se elevar a diferentes níveis de generalidade até 

que a “estrutura essencial” possa aparecer e ser suficientemente validada, é possível fazermos 

uma releitura de Atos 9, à luz de Husserl e Saramago, suspendendo, por um momento, nossos 

juízos de valores para ouvir as narrativas daqueles que, fazendo uso das palavras de Jesus, 

interpelam gritando: “por que nos perseguem?”. 

Segundo Depraz (2019, p. 3), a aplicação da “redução” no método fenomenológico 

husserliano (epoché) compreende três fases: a primeira é a suspensão, que propõe a separação 

de tudo o que a atitude natural entende sobre o mundo; essa fase permite à pesquisa 

reestabelecer a originalidade do objeto, sem a intervenção de conceitos preestabelecidos; a 

segunda é a conversão de atenção do mundo exterior para o interior, e isso, segundo o autor, é 

um fator desafiador, pois estamos constantemente engajados na apreensão de informações 

provenientes deste mundo; já a terceira fase consiste no simples acolhimento da experiência, a 

uma simples escuta; em outras palavras, ao invés de ir buscar, é preciso um deixar-vir, deixar-

se revelar, deixar ser. Seria uma acolhida simples à experiência, respeitando seu tempo e 

momento; permite uma revelação natural do fenômeno. 

 

1.1.5 Os movimentos da pesquisa 

  
Como dito na apresentação, esta pesquisa tem como princípio abrir nossos ouvidos às 

experiências narradas pela busca da santidade por homossexuais e transexuais que, sem 

negarem sua condição, se veem perseguidos e/ou excluídos por não se enquadrarem nas normas 

e nos códigos religiosos preestabelecidos; e, a partir dessas coletas de relatos, pretende-se fazer 

uma análise fenomenológica, aplicando a epoché em Husserl. Esses dois momentos estão 

relacionados, conforme o esquema abaixo, com o chamado à santidade nas primeiras 

comunidades cristãs e sua interpelação na vida do Apóstolo Paulo, após o episódio da Estrada 

de Damasco (At 9, 3), descritas pelo evangelista Lucas em Atos dos Apóstolos.  

E, em um terceiro momento, tendo como ponto de apoio as reflexões do Papa 

Francisco sobre o chamado à santidade presente na Exortação Apostólica Gaudete et Exsultate 

e o chamado à santificação da tradição protestante reformada, e ressaltando os elementos 

comuns às duas, aspira-se aplicá-los às grandes questões que dizem respeito aos homossexuais 

e transexuais que desejam uma palavra não discriminatória, mas inclusiva das Igrejas, no 

caminho conjunto de santidade, como o esquema: 
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Esse esquema traduz os movimentos que o texto irá percorrer, isto é, a partir dos relatos 

analisados pelo método fenomenológico, buscar-se-á a referência em Paulo – a partir da sua 

experiência na Estrada de Damasco na perseguição às comunidades do século I – para que esta 

traga luzes para entendermos melhor o presente, em relação às pessoas, nesse caso, os 

homossexuais e os transexuais que, de alguma forma, se sentem perseguidos/excluídos e/ou 

marginalizados pelas instituições cristãs. O próximo tópico dedicar-se-á à escuta dessas vozes. 

 
1.2 Algumas vozes 
 

1.2.1 Marisa8 

 
Sou cristã de berço e filha de pais cristãos e, desde minha infância, já demonstrava 

interesse em futebol e jogos de meninos; em minha adolescência, me mostrava engajada nas 

atividades da igreja juntamente com minha família. Desenvolvi, em minha juventude, aptidão 

                                                           
8 Por respeito ao direito dos entrevistados, seus nomes foram mudados. 

MÉTODO 
FENOMENOLÓGICO 

Husserl  

COMUNIDADES 
CRISTÃS DO SÉCULO I 

 

CHAMADO À SANTIDADE 
 

      - Gaudete et Exsultate 
- Busca de santidade na 

tradição Protestante 

CLAMORES 

Relatos de pessoas 
homossexuais e 

transexuais 

CHAMADO EM 
PAULO 

Estrada para Damasco  
(At. 9) 

 

Por que me persegues? 

Por que me persegues? 
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para tocar bateria na equipe de louvor de minha comunidade, e assim alegrava toda minha 

família. Aos meus 19 anos, conheci o Gabriel, e, como era de costume da comunidade, sexo 

antes do casamento, nem pensar! Estava cursando pedagogia e, ainda, restavam dois anos de 

curso. 

Em dois anos de namoro, procurei meu tio (pessoa de maior confiança nesse 

momento), para me confidenciar a respeito de meu relacionamento, pois não me sentia 

preparada para assumir algo mais sério com Gabriel. Meu tio me orientou de acordo com os 

seus sentimentos em relação ao rapaz, baseando-se na Bíblia, e, por me conhecer bem, entendeu 

que seria ainda muito cedo para assumir um casamento nesse status. Mesmo assim, eu decidi 

pelo casamento com Gabriel, e minha família, claro, me apoiou e, não só isso, promoveu 

inteiramente o casamento com nossa comunidade. 

No entanto, em nossa lua de mel, não consegui iniciar minha primeira relação sexual 

com Gabriel; foram seis dias de tensão para ambos, porque esperamos muito tempo para tal. 

Ao retornarmos da viagem, a tensão agravou-se; nossa família foi envolvida na queixa de 

Gabriel, pois não sabia o que se passava comigo, pelo fato de não termos “consumado o 

casamento”. 

Após cerca de um mês, saí do apartamento dele e retornei para a casa de meus pais 

irredutível; havíamos brigado feio e queria o divórcio, pois Gabriel me tinha “flagrado” em 

conversas (com a porta do quarto trancada), pelo meu celular, com uma amiga. A família 

entristecida, machucada, mesmo assim me acolheu, mas todos se sentem no direito de saber o 

que ocorrera na lua de mel, e eu não me abri com a família. 

Dias e meses passaram-se; minha família e minha comunidade cristã já se deram por 

vencidas, não mais investigaram ou demonstraram curiosidade em saber o que ocorrera 

conosco; afinal, tenho o direito de me manter calada a respeito da decisão. Três meses depois 

da separação, fui à Bahia, em viagem de férias (isso foi o que eu disse à família); no entanto, 

como essas viagens se tornaram recorrentes, anunciei minha ida definitiva para Vitória da 

Conquista - BA. 

Na primeira viagem à Bahia, conheci Cinthia, moça delicada de finos tratos, estudante 

de enfermagem e muito simpática. Apaixonamo-nos e nos casamos. Daí eu tive que decidir 

entre permanecer junto com a minha família e minha comunidade, vivendo nossos valores 

cristãos e exercendo nossa espiritualidade cristã como aprendi desde cedo, ou viver aquilo que 

eu era e que não podia negar.  

Em minha condição atual, não posso retornar à minha comunidade cristã para exercer 

meu dom na bateria da equipe de louvor da Igreja, nem exercer minha comunhão e viver meus 
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valores cristãos em alguma comunidade cristã em Vitória da Conquista, porque minha condição 

homossexual assumida é uma barreira. Tenho certeza de que minha família me ama. Mantemos 

contatos contínuos, mas tem um muro alto entre nós e tudo o que aprendi desde minha infância 

na nossa comunidade cristã. 

 

1.2.2 Alberto 
  

Aos nove anos, eu era estigmatizado pelos colegas, pelo fato de ser filho de padre; 

sentia-me diferente dos meus colegas, mas, mesmo assim, aos 16 anos, tentei dar o meu 

primeiro beijo em uma garota, mas não senti absolutamente nada; aos 18 anos, me assumi 

homossexual em São Paulo – cidade para onde eu e minha mãe tivemos que nos mudar, por 

força da pressão das pessoas cristãs de nossa cidade – com intenção de ser ator, foi quando 

conheci o mundo Drag  Queen, e aí meu mundo abriu-se.  

As comunidades LGBTI e os negros sempre foram minhas referências, e, por 

perseguição à condição de minha mãe (havia engravidado do padre), me identifiquei com todas 

as pessoas que, em sua condição, se sentem, de alguma forma, marginalizadas e perseguidas.  

Ao chegarmos a São Paulo, me envolvi com a comunidade católica de Itaquera e, logo, 

o padre Olavo percebeu que eu não comungava; isso o preocupou, pois eu tinha um bom 

testemunho na comunidade e, na confissão, expus minha sexualidade e obtive total apoio do 

padre Olavo; aí, descobri que minha sexualidade poderia ser sadia, por orientação do meu 

confessor, bem como minha relação com a comunidade local.  

Quando era criança, eu tinha uma visão de um Deus castigador; todo poderoso que iria 

me fazer queimar no fogo do inferno, para sempre, por causa de minha orientação; essa era a 

visão que muitos homens passaram para mim. Só depois que tive contato com o Deus amor, o 

Deus misericórdia, o Deus Mãe que me acolhe e afaga em seus braços, pude perceber o quanto 

o mundo é carente de amor, e foi aí que começou a minha luta. 

Sou filho único, minha mãe é professora e nunca tive referência nenhuma de exemplos 

de homossexuais, como a maioria dos heterossexuais tem. Imaginem o meu conflito na infância 

e na adolescência? Sou católico praticante, amo minha igreja, faço parte da pastoral litúrgica da 

minha paróquia; acredito que o amor tudo pode. O amor não existe para viver aprisionado numa 

religião, em determinada cultura, na “sexualidade correta” por alguns ou por tantas outras coisas 

que o ser humano quer que seja o certo. Sou homossexual e Drag Queen e tenho a mais absoluta 

certeza de que Deus me ama, e não é à toa que meu Deus me abençoou com esse dom lindo de 
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levar alegria, amor e proporcionar momentos felizes a tantos com meu trabalho que, para mim, 

é uma missão, é o meu chamado. 

As travestis – que muitos erroneamente direcionam o artigo masculino “o” –, não são 

respeitadas em sua identidade de gênero – são as grandes mártires. A sociedade nega-lhes o 

direito de um trabalho digno e ainda fazem chacotas, chamando-as de “traveco”, fazendo 

piadinhas grosseiras. Elas são as que mais sofrem a violência do dia a dia, chegando às vias de 

fato. 

Muitos não respeitam a nossa orientação sexual. Sim, orientação e não opção. Eu não 

acordei do dia para a noite e disse: “vou ser gay”. É a orientação do meu desejo interno, algo 

como a maioria dos heterossexuais. Não conheço ninguém que um dia acordou e falou: “Hoje, 

vou gostar de mulher ou de homem.”. Desde 1990, a homossexualidade foi retirada da lista 

internacional de doenças, pela OMS; por isso, é errado falar em homossexualismo. 

Lembro-me de Apóstolo Paulo quando disse: “Ainda que eu falasse a língua dos 

homens e dos anjos, sem amor, eu nada seria”. 

Frequento a Paróquia de Santana em Itaquera, e lá fui respeitado em minha orientação 

sexual em razão de meu pároco, o Padre Olavo, que sempre foi acolhedor. Lembro-me de numa 

quinta-feira santa, sua homilia foi pautada no amor e, como exemplo, ele pegou a minha história 

de vida, a minha sexualidade e o amor que tenho para com a minha mãe e meus irmãos (de 

minha comunidade). 

Foi de uma importância sem igual, quando o Papa Francisco falou que a igreja deveria 

acolher os homossexuais, porque, na acolhida, você não precisa fazer distinção de etnia, cultura 

ou a crença da pessoa, você simplesmente acolhe por ela ser uma pessoa feita à imagem e 

semelhança de Deus. E foi isso que o Papa pediu: “acolham os homossexuais”. 

 

1.2.3 Bárbara 
 

Tenho 24 anos, minha formação é em publicidade, sou relações públicas e me 

considero bissexual. 

Sexualidade nunca foi um problema para mim. Tive a sorte de crescer com referências 

próximas; colegas de trabalho, amigos e minha irmã mais velha. Quando e como me descobri, 

com 18 anos, foi um processo muito natural de “ok”. Então, eu gosto de mulheres “também” e 

só. 

Antes desse momento de descoberta, também tive a sorte de a minha mãe me deixar 

conhecer novas religiões e entender minha relação com Deus do meu jeito. Para mim, sempre 
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foi muito claro que “sua sexualidade só diz respeito a você e que esse é apenas um traço seu; o 

que importa é como você trata os outros e se você se importa em ser alguém bom.”.  

Já frequentei centro espírita, Igreja Adventista e Igreja Católica, mas nunca fui apegada 

à instituição em si. Meus irmãos sempre foram muito receptivos e meu pai morreu quando eu 

tinha sete anos. Mas, com a minha mãe, a situação é um pouco mais complicada, isto é, quando 

minha irmã se assumiu homossexual, ela teve muito problema para aceitar e, até hoje, é um 

pouco “difícil”. Comigo, a situação sempre foi de “eu sei, mas finjo que não sei”.  

Minha fé independe da Igreja. Conheci várias religiões e várias pessoas que 

experimentavam da mesma religião de maneira diferente; com pensamentos diferentes. Assumi 

o que entendi de melhor em cada uma que conheci e hoje vivo minha fé sem essas instituições, 

mas também não sou uma pessoa muito religiosa. 

Para mim, cristãos que se importam mais com a sexualidade de alguém do que com o 

caráter não estão em contato com a sua fé e sua crença. A lei máxima que se aprende com Deus 

é a de amor, e, se não conseguem entender inteiramente essa lei, ainda têm um longo caminho 

pela frente. 

 

1.2.4 Alex 
 

Tenho algumas ressalvas com relação à postura do Papa Francisco, no sentido de 

perceber a não acolhida oficial da igreja, por essa entender a transexualidade como desvio. Para 

ser igreja de Jesus Cristo, ela tem que acolher as pessoas dentro de seu espaço, com todo o 

respeito, levando em conta o que elas realmente são. Homossexualidade não é pecado, mas uma 

forma diferente de amar. 

Conheci padres homossexuais e heterossexuais que abusavam de pessoas fiéis, pois há 

na igreja uma acolhida não explícita, sendo que essa acolhida é pontual e pessoal, mas não 

institucional.  

Para mim, o discurso cristão está sem legitimidade, pois é ambíguo, por um lado se 

prega o amor, mas a igreja é uma das partes que promovem a perseguição, pois entende que as 

experiências vividas pelos homossexuais são passíveis de exorcismo. 

Para amenizar, o que temos hoje são igrejas inclusivas, não reconhecidas e não oficiais. 

O problema sério da homossexualidade é a discussão que não tem voz! Quantos gays criam 

coisas, tocam músicas, confeccionam roupas como profissão, e louvam a Deus. – Para mim, 

vivemos Cristo pela metade, somos menos dignos de Cristo. 
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A igreja não está atraindo mais ninguém, não são só os homossexuais, trans, bi, mas 

ela está desconectada com o povo [sic] – se todos não puderem entrar e viver, a igreja não 

passará de um espaço que contém pessoas. Se Jesus tivesse admoestado pessoas nessas 

condições, haveria pelo menos um versículo escrito a respeito, mas essa prática é fortalecida 

pela sociedade patriarcal, pelo poder do masculino. Ela reforça a conduta assexuada, de pessoas 

que não manifestam suas preferências sexuais – o que é essa igreja? O outro lado também 

reforça a prática de marginalização; isto é, a procura por igrejas que remetam ao aspecto 

metafísico da espiritualidade, como as igrejas carismáticas, que reforçam a oração, o transe etc. 

A espiritualidade e o compromisso com o Evangelho são viscerais e radicais para a 

construção do Reino de Deus, e essa radicalidade encontramos em Jesus. Precisamos de uma 

igreja que construa o Reino de Deus e não uma igreja dos gays. Esses seriam perversos e 

desestabilizariam a comunidade? 

As pessoas deveriam ser acolhidas, pois a nossa experiência religiosa é dolorida. Se 

sou a imagem e semelhança de Deus, então Deus é gay, é negro, é mulher, é índio.  

 

1.2.5 João e Herbert 
 

Somos João (50) e Herbert (41) e estamos casados há muitos anos. No início, foi difícil 

para nós, pois a família de Herbert é muito católica e não aceitava o relacionamento. Eu já o 

havia assumido até mesmo diante de meus funcionários. Quanto à fé, por nos sentirmos 

excluídos da Igreja católica, resolvemos nos afastar das práticas religiosas comunitárias, 

mantendo, no entanto, um oratório em nosso apartamento. 

Há quase dois anos, resolvemos participar do projeto de apadrinhamento afetivo que 

visa oferecer um referencial familiar a crianças que já não estão mais em idade ou que não 

respondem ao perfil majoritário de adoção (branco(a), recém-nascido(a) ou de até dois ou três 

anos). Conhecemos Lucas, pardo e com 11 anos; a princípio, iniciamos um processo de adoção, 

mediante a parceria entre uma Instituição de Ensino Católica (IES) e o Fórum X. Há quase um 

ano, conseguimos a guarda com finalidade de adoção, formando uma verdadeira família. 

Aguardamos a adoção definitiva para batizar o Lucas na Igreja católica. Sentimos começa a 

haver uma abertura na Igreja, ainda que muito pequena, à nossa condição. A fé para nós é muito 

importante e queremos educar nosso filho segundo os valores cristãos. 

 
1.2.6 Cibele 
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  Tenho 35 anos, sou formada em psicologia e medicina, mas atualmente trabalho 

como empresária, junto com minha esposa, no setor alimentício, em uma cidade turística, 

localizada no interior de São Paulo.  

Para mim, a homossexualidade não é descoberta pelos indivíduos de forma diferente 

do que para os heterossexuais. Durante o final da infância, a partir das relações interpessoais, 

vamos nos deparando com um sentimento que, a princípio, não identificamos, mas que já 

norteia nossa orientação sexual, de forma que os indivíduos heterossexuais terão suas primeiras 

experiências de sentimentos por indivíduos do sexo oposto e indivíduos homossexuais terão 

suas primeiras experiências de sentimentos por indivíduos do mesmo sexo.  

Nesse momento, se esse indivíduo homossexual tiver em seu entorno familiar e social 

abertura para se expressar, certamente terá um crescimento saudável e uma aceitação de si 

próprio, muito importante para que possa ter uma vida feliz. Infelizmente, não é o que 

normalmente acontece; seja por preconceito da própria família, pela crença religiosa ou por 

medo da violência, essa aceitação pessoal acaba prejudicada, fazendo com que muitos 

homossexuais não se aceitem ou não tenham coragem de assumir sua orientação sexual, que 

acaba por acontecer de forma tardia, dando margem à existência, ainda hoje, desse tipo de 

dúvida sobre como um indivíduo se percebe homossexual. A percepção sexual varia de 

indivíduo para indivíduo. Eu, por exemplo, percebi minha atração por pessoas do mesmo sexo 

aos 11 anos, durante o período escolar, quando percebi que gostava de uma colega de classe.  

Deus sempre fez parte da minha vida e da vida dos meus familiares, cada qual a sua 

maneira. Deus em minha concepção é Onipresente e o percebo, a todo o momento, na natureza, 

nas pessoas, nos animais etc. Portanto, nunca ouve o momento específico em que tive uma 

experiência com Deus. 

Nunca fiz parte de uma comunidade religiosa. Para seguir minha filosofia espírita, não 

preciso fazer parte de um grupo ou frequentar um local específico, uma vez que eu exercito 

todos os dias os ensinamentos da minha crença. Para mim, ser homossexual não faz de mim 

alguém diferente dos demais, sendo apenas uma parte de quem eu sou. Já sofri preconceito em 

diversos locais públicos, como restaurantes e shopping, mas sempre exigi meus direitos, 

enquanto cidadã, de ser respeitada.  

Minha família, assim como eu, pensamos que a fé deve ser exercitada individualmente 

e que devemos buscar nossa ligação com Deus durante nossa caminhada nesse plano espiritual, 

também individualmente, o que não impede de frequentarmos os centros espíritas, a fim de 

assistirmos às palestras e estudar, mas o que importa na realidade é como somos no dia a dia, 

na relação com os outros. 
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A minha fé está dentro do meu coração; então, a vivo todos os dias, mas, caso eu sinta 

a necessidade de frequentar algum centro espírita, sou sempre bem recebida, porque dentro do 

espiritismo a homossexualidade não é vista como pecado, como em outras religiões. 

Sinto-me uma pessoa como outra qualquer e não norteio minha vida ao fato de ser 

homossexual; essa é apenas a minha orientação sexual. Nunca ao menos questionei se seria 

aceita ou não por Deus. Foi ele quem me fez ser quem sou e, portanto, me sinto amada todos 

os dias. 

Gostaria, na verdade, de ter forças para manter minha esperança na humanidade por 

que Deus é a nossa força vital. Tenho esperança de que um dia as pessoas entendam que somos 

todos iguais perante Deus. Que nossas diferenças são essenciais para que sejamos únicos e que 

essas mesmas diferenças precisam ser respeitadas. Jesus Cristo, durante sua breve passagem na 

terra, se mostrou ser uma pessoa livre de qualquer preconceito, desapegado dos bens materiais 

e a ganância. Extremamente caridoso e amoroso ao próximo. A lição que sempre pregou foi o 

amor! É uma pena que a homossexualidade ainda seja vista por muitos como pecado. Mas 

teremos muito tempo para evoluir espiritualmente e, todos os dias, temos uma nova chance para 

aprender e tentar sermos melhores do que fomos ontem. 

 

1.2.7 Andrea 
 

Nasci em São Paulo, tenho 31 anos, sou de família cristã protestante e formada em 

química em 2010; deixei os grandes centros urbanos para viver em Visconde de Mauá e, 

atualmente, sou sócia proprietária de comércio alimentício junto com minha companheira, com 

quem sou casada há cinco anos. 

 Como toda criança, espontânea e sem maldade alguma, eu já demonstrava ser 

diferente; ao passo que fui crescendo na escola, já me interessava mais pelas meninas do que 

pelos meninos. Me apaixonei pela professora da sexta série, não que eu soubesse o que era, 

pois, esse entendimento eu só teria mais tarde, e foi ficando cada vez mais claro para mim a 

medida que ia me socializando. Aos 14 anos, com um pouco mais de entendimento sobre as 

coisas, ficou claro pra mim o fato de ser gay. E aí começou a ser uma questão, diria que até um 

peso. Embora a minha primeira experiência homoafetiva só fosse acontecer aos 18 anos, dos 

14 aos 22 anos, passei por conflitos, e o fato de não me aceitar, pela minha criação evangélica, 

achava errado o que estava acontecendo comigo, me culpava e buscava uma solução em Deus, 

queria uma resposta, mas o que ouvia e entendia, naquele momento, era que minha condição 

era uma vida de pecado.  
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Por viver em um meio familiar onde essa questão é/ou era um tabu, não me sentia à 

vontade para conversar com ninguém; não consigo dizer exatamente quando me descobri gay, 

mas certamente nunca me senti hétero. 

A percepção que tenho hoje em relação a esse período da minha vida, do berço até os 

meus 22 anos, é de momentos bons, enquanto me enquadrava, enquanto praticante e devota da 

causa cristã, mas, de momentos horríveis e muito solitários, quando entrei em conflito com as 

doutrinas da igreja e o posicionamento cristão, principalmente sobre minha condição 

homossexual. O que me perseguiu e persegue até hoje são os julgamentos da comunidade cristã, 

não a mim diretamente, mas a causa homoafetiva num todo, principalmente pelo momento 

político-religioso em que estamos vivendo no Brasil atualmente. Fui afastada das minhas 

atividades na igreja na época (fiquei de “banco”), ocasionando o meu desligamento definitivo, 

e não mantive contato com ninguém da igreja, exceto com minha família. 

Minha relação familiar é uma grande questão pra mim; eu sempre fui cheia de dedos 

com eles, principalmente antes de me assumir; tenho a sensação de que eles não me conhecem 

tão bem assim pelo fato de nunca ter podido ser eu mesma, enquanto vivíamos juntos. Após 

anos me sufocando com toda essa situação, quando eu finalmente consegui me abrir com eles, 

o que foi paralelo à minha saída de casa, vivemos um período de silêncio muito grande, falta 

de assunto nas conversas, meias palavras ditas. Sinto que, mesmo que tenhamos esse assunto 

pendente a ser tratado até de uma forma mais madura, evito tocar no assunto, pra não me 

magoar, pois eles já deixaram claro o que pensam da minha condição em relação à questão 

religiosa; o que quero apenas é que continuem perto de mim, sendo minha família.  

Nosso relacionamento melhorou com o passar dos anos, as conversas agora são mais 

longas e já podemos falar abertamente sobre quase tudo, conheceram a minha companheira e 

temos um relacionamento saudável.  

Não vivo em uma comunidade hoje; aprendi com toda a minha experiência a viver e a 

praticar minha fé de outra forma; hoje, eu acredito que a prática da minha fé está mais 

relacionada com quem quero ser, enquanto ser humano, e no meu relacionamento com Deus 

que se reflete diretamente com o meu comportamento com as pessoas, não tenho nenhuma 

ligação com alguma instituição cristã. 

Mesmo tendo vivido 22 anos dentro da igreja, acreditava ter conhecido Deus, ter 

vivido Deus na sua essência, mas eu estava enganada. Deus fez mais sentido pra mim depois 

disso, quando pude tirar minhas próprias conclusões sobre a vida, sem tabus e opressão 

religiosa, convivendo com pessoas diversas, vivenciando as pessoas fora da igreja, onde elas 

realmente precisam de amparo, precisam de algo maior que julgamentos e doutrinas. Ali sim 
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Deus fez e faz mais sentido pra mim. Quando não tinha mais amigos e minha família se afastou 

de mim ou eu deles, não sei, pude ver que Deus é maior que qualquer julgamento, que qualquer 

dogma religioso, Deus é maior que tudo, Deus é amor e Pai, e como Pai jamais abandona seus 

filhos. 

Pude ver que Deus nada tem a ver com esses discursos proferidos muitas vezes até 

dentro da igreja em nome de Deus, onde milhões dizem amém, amém e amém, e quando menos 

percebem, não entendem seus filhos, os expulsam de casa, com palavras parecidas com: “Olha, 

você sabe que vai pro inferno, né?”; repetem sem pestanejar trechos da Bíblia, condenando e 

subjugando, não entendendo absolutamente nada, deixam de ser pais, deixam de ser mães e 

passam a ser robôs engessados. 

 Eu não vejo amor nisso, eu não vejo Deus nisso, eu não acredito na punição de Deus 

e no inferno; eu acredito que tudo acontece por um motivo na vida da gente: “aprendizado”, 

justamente para desconstruir o que julgamos ser “certo ou errado”, para nos aproximarmos 

mais, ao invés de nos afastarmos; afinal, somos todos pecadores, não é? Estamos todos aqui, na 

Terra, em busca de algo maior, nos melhorarmos, não é? Não acredito que vamos fazer isso, 

punindo uns aos outros, machucando uns aos outros.  

Sobre a eternidade, deixo para Deus que é eterno, que sabe de todas as coisas e conhece 

cada um de nós no íntimo. A esperança e a certeza que tenho para eternidade é que ainda temos 

um longo caminho a percorrer em busca de evoluirmos espiritualmente e buscarmos ser cada 

vez melhores uns com os outros. 

 

1.3 Outras vozes 
 

Sou Bruna, homossexual assumida; tive que sair de casa, pois meu pai, sendo religioso, 

me expulsou de casa e tentou me matar, porque dizia que “isso” não era de Deus. Então, fizemos 

um processo de libertação. Mas, mesmo com todo o trabalho de “libertação”, o que sentia era 

mais forte do que eu, porque aquilo era “eu”. Saí definitivamente da igreja do meu pai, conheci 

minha parceira e, hoje, estamos frequentando uma igreja inclusiva, e nunca perdi minha fé em 

Jesus Cristo. 

Sabrina, transexual afirma: “[...] eu vivi 29 anos me culpando e pedindo para Deus 

tirar isso de mim e Deus nunca tirou, porque não tinha o que tirar; por isso, tentei me matar por 

três vezes. Cresci ouvindo que pessoas LGBTI estavam condenadas ao fogo eterno por não 

atenderem ao que a Bíblia dizia.”. 
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Carol emocionada, diz que tentou suicídio por várias vezes; por fim, resolveu se aceitar 

como é, mas e a questão da fé? “Fui excluída da comunhão da igreja por possuir “trejeitos”, até 

que, depois de magoada, resolvi sair definitivamente da igreja.”. 

 

 
* * * 

 
 
No próximo tópico, esta pesquisa fará uso do método fenomenológico para analisar os 

relatos acima, dos quais podemos colher alguns elementos que apontam para uma unicidade 

essencial. Alguns deles são de pessoas que assumem uma conduta homossexual, identificando-

se com seu gênero sexual e se sentindo atraído(a) por pessoas do mesmo sexo. Outros são de 

pessoas identificando-se com o gênero sexual oposto, pois sua cabeça não se enquadra ao 

gênero ligado ao seu órgão sexual, assumindo pela aplicação de hormônios característicos do 

outro gênero, ainda que não passando necessariamente pela Cirurgia de Reatribuição Sexual 

(Sex Reassignment Surgery - SRS, em inglês) e não aceitando, por conseguinte, a caracterização 

de homossexual, por se sentirem atraídas (os) por pessoas de outro gênero que não aquele que 

se encontra em sua cabeça.  

Independentemente da condição, esses relatos apontam para um sentimento de 

exclusão (sofreram rejeição ou mesmo foram expulsos de sua família ou comunidade religiosa) 

e todos apresentam, de certa forma, certo grau de sofrimento existencial, pois não querem ou 

não conseguem ir contra sua inclinação, embora alguns ou algumas tenham tentado ceder à 

pressão social e assumir as características e sentimentos atribuídos ao órgão sexual. Nota-se, 

também, que têm sentimento religioso e gostariam de pertencer a uma comunidade religiosa 

cristã e se sentirem aceitos como são. Cultivam valores como amor ao próximo, altruísmo, 

honestidade, vontade de constituir ou pertencer a uma família. 

 

1.4 A análise dos elementos invariáveis presentes na narrativa segundo o método 
fenomenológico 

 

Ao acolher a observação de Depraz (2019, p. 3), a respeito da redução fenomenológica 

em Husserl, o primeiro passo a seguir, a partir da acolhida desses relatos, seria inicialmente a 

suspensão de juízo de valores, que representa uma ruptura com atitude natural; em seguida, 

uma conversão de atenção do “exterior” ao “interior”; e, por último, deixar-vir ou de 

acolhimento da experiência. 
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Ao acolher o relato de Marisa (o primeiro relato), percebe-se que ela é cristã de berço, 

mas, mesmo em sua infância, já demonstrava interesse por “esporte e jogos de meninos”; no 

entanto, faz a tentativa de se relacionar com o sexo oposto, casando-se, inclusive. Ao perceber 

que o sexo oposto não é o seu interesse, procura o que desde sua infância já era – pelo menos 

para si mesma – evidente, uma mulher. Marisa demonstra em seu relato luta interior, coragem 

para entender sua orientação, sofrimento (interior – ela mesma; e exterior – família e 

comunidade cristã) pela sua orientação, culpabilidade (por não se encaixar no modelo família-

comunidade cristã); vergonha para se expor diante de todos e o medo que a fez mudar de sua 

cidade, para viver realizada. 

Alberto, filho de padre, relata que aos nove anos era estigmatizado pelos colegas 

porque era diferente; tentou dar seu primeiro beijo em uma garota, mas não sentiu nada. Muda-

se para São Paulo. 

Diante disso, poder-se-iam ver, sob um prisma macro, todos os casos e relatos a partir 

dessas percepções: a) luta interior; b) sofrimento; c) sentimento de rejeição; d) culpabilidade; 

e) vergonha; f) medo; g) anseio de busca de santidade e a impressão das comunidades cristãs 

com que tiveram ou têm contato, de acordo com a tabela abaixo: 

 
 

N
O

M
E

 

LUTA 
INTERIOR 

SOFRI-
MENTO 

REJEIÇÃO CULPA VERGONHA MEDO 

BUSCA 
DE 

SANTIDA
- DE 

SOBRE 
A 

IGREJA 

M
A

R
IS

A
 

Casou-se 
com Gabriel 

Casamento 
desfeito; 
não se 

encaixa 

Muda-se 
para a BA 

Ensina-
mentos 
cristãos 
desde a 
infância 

Divórcio - 
Retorno à casa 

dos pais 

Muda-
se para 
a BA 

Gostaria de 
voltar a 

tocar 
bateria na 

Comunida-
de cristã 

Acredita 
que 

devem 
amar 
mais 

A
L

B
E

R
T

O
 Beijou uma 

garota aos 
16 anos; não 
sentiu nada 

Zombaria 
de colegas 

Muda-se 
para SP 

Visão de 
um Deus 
castiga-

dor 

Não se 
encaixa no rol 
de amizades 

Muda-
se para 

SP 

Comunida-
de da ZL – 
Pe. Olavo a 

acolhe 

É 
acolhido 

pela 
comuni-

dade 
local 

B
Á

R
B

A
R

A
 

Não 
declarada 

Não 
declarado 

Não, a não 
ser a 

indiferença 
da mãe 

Não 
declarada 

Não declarada 
Não 

decla-
rado 

Buscou 
comunida-

des 
espíritas, 
Adv. e 

Católica 

Devem 
entender 
mais o 

amor e a 
acolhida 



32 
 

A
L

E
X

 
Em relação 

à Igreja, 
acha que 
vive um 

“Cristo pela 
metade” 

Homosse-
xuais são 
passíveis 

de 
exorcismo 

Discurso 
ambíguo da 

Igreja | 
Amor & 

perseguição 

Transe-
xualida-
de como 
desvio 

Não declarada 

Saída 
de sua 
comu-
nidade 
local 

Membro 
oficial da 

Igreja 
anglicana 

Igreja 
desco-
nectada 
com o 
povo 

 

JO
Ã

O
 E

 H
E

R
B

E
R

T
  

Não 
declarada 

Desliga-
mento da 
Igreja, a 
princípio 

Família de 
Herbert não 

aceita. 
Excluídos da 

Igreja 

Diante da 
família 

de 
Herbert 

Assumiu 
tardiamente 

sua orientação 

Temem 
antes 

de 
assumi-

rem 

Mantêm 
um 

Oratório no 
quarto. 

Adoção de 
uma 

criança 

Sentem 
que está 

se 
abrindo 

sensivel-
mente à 

sua 
condição 

C
IB

E
L

E
 

Não 
declarada 

Preconcei-
to em 

ambientes 
comerciais 

Em outras 
religiões – 

homossexual
idade é 
pecado 

Não 
declarada 

Não declarada 
Não 

declara
do 

Vive sua fé 
todos os 

dias 

Não tem 
comuni-

dade 
cristã 

A
N

D
R

E
A

 Peso da 
orientação 
sexual (14 

anos) 

Conflitos 
dos 14 aos 

22 anos 

Perseguição 
julgamento 

da 
comunidade 

cristã até 
hoje 

Buscava 
respos-
tas, mas 

só encon-
trava 

condena-
ção  

Não se abria 
com ninguém 

Muda-
se para 

o RJ 

Buscava 
em Deus 

uma 
resposta 
para sua 

orientação 

Conflitos 
em 

relação à 
igreja e à 
doutrina 
Cristã 

B
R

U
N

A
 

Processo de 
libertação na 
igreja, não 
consegue; 

sai da Igreja 

Tensão ao 
tentar 

cumprir o 
que sua 

família e 
comunida-

de 
esperavam 

dela 

Expulsa de 
casa pelo pai 

Sai de 
sua 

comuni-
dade 
cristã  

Sai de casa  

 

Muda-
se de 
sua 

cidade 
– 

amea-
çada de 
morte 
pelo 
pai 

Nunca 
perdeu sua 

fé em 
Cristo 

Frequen-
ta uma 
igreja 

inclusiva 

SA
B

R
IN

A
 

Culpa-se 
por, 29 

anos, pelo 
fato de ser 
transexual 

Tenta 
suicídio 

por 3 vezes 

Cresce 
ouvindo que 

pessoas 
LGBTI 
estavam 

condenadas 
ao inferno 

Pediu 
várias 
vezes 
para 
Deus 

tirar isso 
dela 

Tenta suicídio 
Tenta 

suicídio 

Pedia para 
Deus tirar o 
que sentia, 
mas não 

tinha o que 
tirar; essa 

era ela 
mesma 

Ouvia 
que 

pessoas 
LGBTI 
estavam 
condena-

das ao 
inferno 
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C
A

R
O

L
 Tenta 

suicídio 
várias vezes 

Depois das 
tentativas 

de 
suicídio, se 

aceita 
como é 

Excluída da 
comunhão 
da Igreja, 

por possuir 
trejeitos 

Saída da 
Igreja 

Magoada, sai 
da Igreja 

definitiva-
mente 

Não 
declara

do 

Excluída 
da 

comunhão 
da Igreja 

Excluída 
da 

Comu-
nhão  

 

 

A tabela acima mostra, de forma macro, pontos importantes nos relatos que não 

podem passar despercebidos. Esses pontos, por vezes, se repetem e podem indicar uma 

tendência ou uma repetição. Vejamos todos os itens dos 10 entrevistados: 

a) Luta interior: no caso de Marisa, há um casamento como forma de lutar/agradar 

à família e/ou comunidade e até a si mesma; Alberto beija uma garota para, talvez, 

provar para si mesmo ou aos outros o que realmente era; Bárbara não declara; Alex 

relata a luta de “viver um Cristo pela metade”;  João, Herbert e Cibele não 

declaram luta interior; Andrea tem que lidar com o peso da consciência de sua 

orientação aos 14 anos; Bruna passa por um processo de libertação da Igreja; 

Sabrina culpa-se, por 29 anos, pelo fato de ser transexual, e Carol tenta suicídio 

por várias vezes; 

b) Sofrimento: Marisa tem um casamento desfeito (divórcio); Alberto passa por 

zombaria dos colegas; Bárbara não declara; Alex sofre por ouvir que 

homossexuais são passíveis de exorcismo; João e Herbert têm seu desligamento 

imediato da comunhão da Igreja; Cibele não declara; Andrea vive conflitos dos 14 

aos 22 anos de idade; Bruna vive a tensão de cumprir o que a comunidade e a 

família esperam dela; Sabrina tenta suicídio por três vezes, e Carol, após as 

tentativas de suicídio, decide se aceitar como ela é; 

c) Rejeição: Marisa muda-se para a Bahia; Alberto muda-se para São Paulo; Bárbara 

não tem sentimento de rejeição, a não ser a indiferença da mãe; João e Herbert 

vivem a não aceitação da família e a exclusão da Igreja, e vai a um Centro Espírita, 

pois lá a homossexualidade não é considerada pecado; Andrea sofre rejeição de 

sua comunidade até hoje; Bruna foi expulsa de casa pelo próprio pai; Sabrina 

cresce ouvindo que pessoas LGBTI estavam condenadas ao inferno; Carol é 

excluída da Igreja por possuir “trejeitos”; 

d) Culpa: Marisa sente-se culpada por ter ensinamentos cristãos desde sua infância; 

Alberto possuía a visão de um Deus sempre “castigador”; Bárbara não declara 

culpa; Alex era ensinado que a homossexualidade era um desvio; João e Herbert 
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viviam culpa diante da família de Herbert; Cibele não declara culpa; Andrea 

buscava respostas, mas só encontrava condenação – “Olha, você sabe que vai pro 

inferno, né?”; Bruna, por culpa, se desliga de sua comunidade; Sabrina pede a 

Deus, várias vezes, para Ele “tirar isso dela”; Carol se desliga da Igreja; 

e) Vergonha: Marisa sofre um divórcio e retorna para a casa dos pais; Alberto não 

tem amigos; Bárbara e Alex não declaram vergonha; João (de Herbert), por 

vergonha, declara sua orientação homossexual tardiamente; Cibele não declara 

vergonha; Andrea não se abria com ninguém; Bruna, por vergonha, sai de casa; 

Sabrina, por vergonha, tenta o suicídio; Carol, magoada e envergonhada, sai da 

igreja definitivamente; 

f) Medo: Marisa muda-se para a Bahia; Alberto muda-se para São Paulo; Bárbara 

não declara seu medo; Alex sai de sua comunidade local; João e Herbert temem a 

reação de todos antes de assumirem; Cibele não declara medo; Andrea muda-se 

para o Rio de Janeiro; Bruna muda-se de sua cidade ameaçada pelo pai; Sabrina, 

por medo, tenta suicídio; Carol não declara medo; 

g) Busca de santidade: Marisa anseia por tocar bateria na igreja de novo; Alberto é 

acolhido em sua comunidade na ZL pelo Pe. Olavo; Bárbara, apesar de não 

participar de comunidade cristã, procurou frequentar comunidades Espírita, 

Adventista e Católica; Alex é membro oficial da Igreja Anglicana; João e Herbert 

possuem um oratório no quarto e buscam adotar uma criança; Cibele vive sua fé 

todos os dias; Andrea buscava em Deus uma resposta para sua orientação; Bruna 

declara que NUNCA perdeu sua fé em Cristo; Sabrina pedia constantemente para 

Deus “tirar aquilo” dela, mas “aquilo” era ela; Carol, em sua busca, fora excluída 

da comunhão da Igreja; 

h) Sobre a Igreja: Marisa acredita que a Igreja deve amar mais de fato; Alberto é 

acolhido pela comunidade local; Bárbara acredita que a Igreja deve entender mais 

o amor e a acolhida; Alex diz que a Igreja está desconectada do povo; João e Herbert 

sentem que a Igreja está se abrindo sensivelmente à sua condição; Cibele não 

frequenta alguma comunidade cristã; Andrea sentia conflitos em relação à Igreja e 

à doutrina cristã; Bruna frequenta uma igreja inclusiva; Sabrina ouvia que pessoas 

LGBTI estavam condenadas ao inferno; Carol foi excluída da comunhão de sua 

comunidade cristã. 
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1.5 Epoché: uma conversão do exterior para o interior 
 

Em um primeiro aspecto do item luta interior tem-se: um casamento; a vivência de um 

“Cristo pela metade” e tentativas de suicídio. No item Sofrimento tem-se: um divórcio; uma 

ideia de exorcismo, por causa de orientação sexual, e três tentativas de suicídio. No item 

Rejeição têm-se: duas mudanças de cidade; duas rejeições e exclusão da Igreja; uma rejeição 

da comunidade; uma expulsão de casa pelo pai; uma ameaça de condenação ao inferno, e uma 

exclusão da igreja. No item Culpa tem-se: uma visão de um Deus castigador; homossexualidade 

como desvio; uma condenação ao inferno; dois desligamentos da Igreja e um clamor a Deus 

para que Ele “tire isso de dentro”. No item Vergonha tem-se: um retorno à casa dos pais, depois 

do divórcio; vida sem amigos; isolamento; fuga de casa; suicídio e um desligamento da Igreja. 

No item Medo têm-se: quatro mudanças de Estado; desligamento da comunidade e um suicídio. 

No item Busca de santidade tem-se: um anseio por voltar a fazer parte das atividades da 

comunidade; uma acolhida, na Igreja, pelo Pe. Olavo; uma busca por santidade nas 

comunidades Adventista, Espírita e Católica; um oficial da Igreja Anglicana; práticas 

devocionais diárias e um anseio por uma adoção; uma busca de resposta em Deus; uma 

declaração de que, apesar de tudo, “nunca perdeu sua fé em Jesus”; uma busca de providência 

divina ao estado transexual, mas nessa busca fora excluída da comunidade local. No item sobre 

a Igreja tem-se: uma observação de que a Igreja deve amar mais; uma acolhida, mesmo na 

condição homossexual; uma observação de que a Igreja deve amar mais e acolher; uma 

observação de que a Igreja está desconectada do povo; uma observação de que a Igreja está se 

abrindo sensivelmente à condição homossexual; uma pessoa sem Igreja; observação de conflito 

entre o que era como pessoa e a doutrina da Igreja; um membro de uma Igreja inclusiva; uma 

observação de que na Igreja ouvia-se condenação ao inferno, em razão da condição 

homossexual e transexual, e uma exclusão do rol de membros da comunidade. 

De acordo com as informações acima, em todos os itens há o “desligamento da 

comunidade cristã”, no item busca de santidade, de dez entrevistados, nove mantém sua 

espiritualidade – cada um ao seu modo – com Deus; e com relação ao item sobre a Igreja, a 

maioria ressalta que a Igreja deve amar mais, e têm-se duas pessoas em Igrejas inclusivas e duas 

pessoas “desigrejadas”. 

Os itens das entrevistas e da tabela que “saltam” aos olhos são: desligamento da 

comunidade cristã, busca de santidade e a crítica à Igreja, sobre a necessidade de amar mais. 

As comunidades cristãs têm pela frente um desafio – não pequeno – de enfrentar essas 

questões de maneira responsável e aberta, como diz Nelson: 
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Associações de gays existem agora em quase todas as principais denominações 
americanas; mostram-nos que a Igreja deve enfrentar a existência da 
homossexualidade de maneira mais aberta, com honestidade e sensibilidade. [...] A 
maioria dos heterossexuais na Igreja tem muito a ganhar da compreensão mais 
profunda do tema: principalmente, a capacidade de amar outros seres humanos de 
maneira plena e sem temor. (NELSON, 2008, p. 51, 52). 

   

 O ministro Johnston (2008, p. 71), da Igreja Unida de Cristo, escreveu: “Em vez de 

escutar psicólogos, psiquiatras e teólogos para entender os gays, é preciso ouvi-los nas igrejas 

e na sociedade para se começar a entender quais são os problemas e, juntos, procurar a 

solução.”. 

 Como proposto acima, após a análise fenomenológica dos relatos, essa pesquisa irá 

buscar seu referencial no chamado à santidade nas primeiras comunidades cristãs (século I), e 

o que isso provocou/promoveu na vida de Saulo – o fariseu, tornado Paulo - O apóstolo. Para 

esse referencial, propõe-se buscar da formação dessas comunidades até a sua perseguição, 

tendo como protagonista Saulo. 
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SEGUNDO MOVIMENTO 
 
 

2 O Chamado à Santidade nas Primeiras Comunidades Cristãs e sua Interpelação da 
Vida de Saulo, o Fariseu 

 

2.1 Atos dos Apóstolos: um breve contexto 
 

Mas recebereis uma força, a do Espírito Santo que descerá 
sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda 
a Judéia e a Samaria, e até os confins da terra. (At 1, 8). 

 
Há evidências de que Evangelho de Lucas e os Atos dos Apóstolos são duas obras do 

mesmo autor, se se considerarem todas as características linguísticas, seu destinatário (Teófilo) 

e a sequência dos textos. Em um, o autor enquadra-se nos sinóticos pelo seu paralelismo e 

semelhança com os demais evangelhos, e, em outro, percebe-se a sequência dos fatos narrados 

a um destinatário nobre. Nas primeiras páginas desse texto, tem-se a formação inicial da igreja, 

marcada pela descida do Espírito Santo, e o relevante e destacado ministério de Pedro até o 

capítulo 12; em seguida, o autor assume o protagonismo de Paulo que, no capítulo 9, vive sua 

experiência com o Ressuscitado na estrada para Damasco, até o final dos Atos, quando vive 

seus últimos dias em Roma, pregando e ensinando com toda intrepidez e sem impedimento. 

(Cf. At 28,31b)9. 

A primeira comunidade apostólica vive tranquila e crescente, sem a perturbação ou o 

combate das autoridades judaicas por um tempo (REICKE, 2012, p. 197), até a realização da 

cura de um aleijado, que era deixado todos os dias na porta do Templo e que vira a Pedro e João 

(Cf. At 3,2-3). Tal cura faz com que o povo corra até eles, e “à vista disso, Pedro se dirigiu ao 

povo dizendo: Israelitas por que vos maravilhais disto ou porque fitais os olhos em nós como 

se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? [...] Dessarte, matastes o Autor 

da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas.” (At 

3,11;15).  Pedro e João pronunciavam ainda seu discurso sob a tônica da ressurreição, quando 

sobrevieram os sacerdotes, o oficial do Templo e os saduceus, e os prenderam, recolhendo-os 

ao cárcere até o dia seguinte. (Cf. At 4,1-4). 

A respeito da tranquilidade e do avanço das comunidades cristãs, no primeiro século 

na Judéia, Jerusalém era a cidade berço da principal comunidade, pois seria a que receberia o 

poder descido dos céus, prometido por Jesus. Esse poder faria com que os apóstolos 

realizassem, no seguimento de Jesus, atos carismáticos milagrosos (Cf. At 2, 43; 3, 1-10; 4, 30; 

                                                           
9 Introdução aos Atos dos Apóstolos na Bíblia de Jerusalém. 
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5, 12-16; 9, 32-43) e, em Paulo, esses atos ainda seriam sinais de um apostolado (Cf. Rm 15, 

18; 2Co 12, 12). Os irmãos Stegemann defendem que, em seguida à descida do Espírito Santo, 

houve uma “despersonificação” do Carisma: 

 
A despeito da influência estilística de visões e teologizações posteriores, fica claro 
que, neste ponto, ocorre uma “despersonificação” ou “reificação” do carismatismo, 
isto é, a transição do carismático genuíno Jesus para um movimento “carismático 
pessoal e institucional”. Isso, entretanto, já foi preparado no primeiro seguimento de 
Jesus, na medida em que Jesus concedeu aos doze uma participação na sua 
autoridade carismática. (STEGEMANN. et al, 2004, p. 247). 

 
Nesse sentido, a vida e o carisma de Jesus podem ser vistos na vida dessas pessoas, 

quando chamadas por Cristo, a segui-lo; Ele, segundo Stegemann, se “despersonifica”, isto é, 

transiciona seu carisma para suas comunidades, de modo que, quando essas sofrem o bem ou o 

mal, é o próprio Jesus quem sofre. Se for assim, não teria Saulo sido tocado na estrada para 

Damasco por essa “personificação” de Jesus em suas comunidades, quando as perseguia para 

trazer manietados os seus fiéis?  Não seria essa a ideia implícita quando fora interpelado pela 

voz que dizia: “Saul, Saul, por que me persegues? [...] Eu sou Jesus, a quem tu persegues?” (Cf. 

At 9,4-5). Em seguida, Lucas relata que Saulo, ao erguer-se do chão, “embora tivesse os olhos 

abertos, não via nada” (Cf. At 9,8). O que Saulo ponderava nesses três dias em que não comia, 

nem bebia e “não via nada”? O fato é que essas palavras de Jesus iniciam um redirecionamento 

em sua vida, produzindo outra forma de enxergar as comunidades, e não só isso, mas também 

em um futuro bem próximo, o desejo de querer fazer parte delas.   

Saulo é instruído por Jesus a entrar na cidade (cego e conduzido pelas mãos) e aguardar 

o que deve fazer (Cf. At 9,6). Aquele que se muniu de sua experiência, autoridade, 

conhecimento e que conduzia uma tropa, no seguimento de Jesus, é feito cego, conduzido pelas 

mãos de outros e orientado a aguardar orientações. Para recuperar sua visão, Saulo depende da 

visita e oração de um discípulo de Damasco, chamado Ananias, que também recebe orientações 

do Cristo em visão para encontrá-lo. Saulo, além de descobrir o sujeito de sua perseguição (o 

próprio Cristo); de ter sido cegado em seus conceitos e razões; de ser conduzido pelas suas 

mãos a um lugar estranho; de aguardar instruções de pessoas desconhecidas, com a visita de 

Ananias, descobre os valores de uma comunidade marcada por um carisma, ao invés de 

condená-la por uma conduta transviada dos ditames das prescrições farisaicas. 

A visita de Ananias revela o poder do carisma, os valores, a vida em Cristo nessas 

comunidades e, também, a mútua cooperação, tudo forjado pelo amor de Cristo. Ele é chamado 

pelo Senhor para ir ao encontro de um perseguidor, cuja presença ameaça ao seu modus vivendi, 

como se Cristo não soubesse, Ananias replica: 
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Senhor, ouvi de muitos, a respeito deste homem, quantos males fez a teus santos em 
Jerusalém. E aqui está com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a 
todos os que invocam teu nome, mas o Senhor insistiu: “Vai, porque este homem é 
para mim um instrumento de escol para levar o meu nome diante das nações pagãs, 
dos reis e dos israelitas.”. (At. 9, 13-15).  

 
    Em seu comentário em Atos 9,1-25, Stott comenta: 

 
[...] desconfio que essa imposição de mãos foi um gesto de amor por um homem cego, 
que não podia ver o sorriso do rosto de Ananias, mas podia sentir a pressão de suas 
mãos. Ao mesmo tempo, Ananias chamou-o de “Saulo, irmão”, ou “Saulo, meu 
irmão”. Sempre sou tocado por essas palavras. Podem muito bem ter sido as primeiras 
palavras que Saulo ouviu de lábios cristãos após a sua conversão, e eram palavras de 
boas-vindas fraternais. Devem ter sido música para os seus ouvidos (1994, p. 189). 
 

As narrativas da experiência de Paulo na estrada de Damasco, que se encontram em 

Gálatas 1; Filipenses 3 e Atos 9, 3-19; 22, 6-16; e 26, 12-18, permitem-nos ver esse judeu, 

deveras zeloso pelo cumprimento da Lei mosaica, tornar-se um grande perseguidor dos 

discípulos de Jesus, os quais, mesmo tendo aderido aos ensinamentos do mestre de Nazaré, 

continuavam a frequentar a sinagoga.  

Saulo havia sido cuidadosamente preparado para viver, de forma íntegra, os 

ensinamentos da Lei e, em nome dessa “integridade”, sentiu-se no dever de perseguir e fazer 

voltar ao cumprimento da Torá aqueles que dela se “desviaram”. Ao invés desses interpelarem 

Saulo a respeito da razão de tal perseguição, em meio a uma luz vinda do céu, uma voz faz-se 

ouvir. A cena de Lucas é dramática ao mostrar que Saulo não está só nessa empreitada e, 

portanto, que não se trata de uma ilusão auditiva, nem visual, haja vista que existem 

testemunhas. Os que estão com ele também a ouvem, mas não veem ninguém. Não lhe resta 

alternativa senão perguntar por essa voz que agrega e se coloca no lugar das dezenas de vozes 

que se inquietam por causa da perseguição.  

Por vir do alto, em meio à luz, ele indaga a potência divina, e num átimo vem a resposta 

(Cf. At 9,5). O evangelista Mateus também registrará essa tendência do Senhor Jesus em se 

colocar no lugar dos que sofrem:  

 
Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se 
assentará no trono da glória. (...). Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: 
Vinde benditos de Pai, recebei por herança o Reino preparado para vós desde a 
fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de 
beber. Era forasteiro e me acolhestes. Estive nu e me vestistes, doente e me visitastes, 
preso e viestes ver-me. (...). Em verdade vos digo: cada vez que o fizestes a um desses 
meus mais pequeninos, a mim o fizestes. (Mt 25, 31. 34-36. 40). 
 
 
 

 A narrativa lucana da descida do Espírito Santo em Atos 2, com a “inauguração” 

das comunidades cristãs, a experiência de Saulo na estrada para Damasco, com sua perseguição, 
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a interpelação de Jesus e seu primeiro contato com Ananias, o discípulo piedoso na Lei e que 

contava com bom testemunho de todos os judeus (Cf. At 22, 12), constituem o nosso archaico 

transformado em arché (AGAMBEN, 2009, p. 69), isto é, o passado retomado e reinterpretado 

para entender melhor o presente10. 

 De acordo com a narrativa lucana, após o Pentecostes, com o nascimento da 

primeira comunidade cristã, nota-se claramente o anseio pela busca por uma santidade genuína 

(Cf. At 2, 42-47), pois havia perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão fraterna, no 

partir do pão e nas orações, e a comunidade crescia nesse modo de vida. De certa forma, não se 

pode negar que Saulo, mesmo respirando ameaças na estrada para Damasco, buscava santidade 

com o seu modo de zelo pela doutrina judaica. 

Consideradas as diferenças de credo, confissão e doutrinas, seria oportuno mais uma 

vez reverberar as palavras do Papa Francisco quando cita que “todos os fiéis, seja qual for sua 

condição ou estado, são chamados pelo Senhor à perfeição do Pai, cada um por seu caminho 

(GE, 7)”. Além disso, seria bom lembrar que essas foram a causa da perseguição de Saulo a 

essas comunidades cristãs, pois, os novos crentes buscavam santidade em seu caminho: “a 

multidão dos que haviam crido, que possuíam um só coração e uma só alma, que davam 

testemunho da ressureição  do Cristo, e supriam todas as necessidades de todos.” (Cf. At 4, 32-

34); Saulo – certo de suas convicções e de sua religião, procurando ser zeloso pelo cumprimento 

da Lei, muito mais do que as autoridades judaicas depois do conselho de Gamaliel (Cf. At 5,34-

39), não ficou indiferente à prática do amor (αγάπη) presente nas primeiras comunidades cristãs. 

Na estrada de Damasco, Saulo é feito klétos (chamado) pelo Cristo ressurreto. Esse 

passará a chamar-se Paulo, de forma a se deixar conduzir até as comunidades as quais perseguia, 

para que delas pudesse ter apoio e acolhida para seu ministério que se desenvolveria a partir 

                                                           
10 O pequeno texto de Giorgio Agamben, O que é o contemporâneo? (2009), tem se tornado uma referência 

didática no ambiente acadêmico para estabelecer alguns critérios do que venha a ser “contemporaneidade”. 
Como o autor mesmo diz, sendo raro (2009, p. 65), uma vez que não é fácil detectar aspectos tenebrosos onde 
todos veem somente os elementos luminosos de um determinado fenômeno (seja ele religioso, político ou 
econômico, por exemplo), o pensador contemporâneo tem também a particularidade de descobrir os pontos 
luminosos que se perdem em meio às trevas do presente.  Agamben é especialmente feliz ao dizer que “o olhar 
do contemporâneo é capaz de perceber nesses pontinhos luminosos, perdidos em meio às sombras e muito 
distantes da visão comum, a existência de uma estrela tremendamente luminosa, ligada quem sabe a outra 
galáxia.”.  

   A contemporaneidade da qual trata Agamben, longe de ser uma definição que caracteriza o tempo e o espaço 
partilhados, é inatual ou intempestiva, como dizia Nietzsche (AGAMBEN, 2009, p. 58), pois traz para o presente 
esse ponto luminoso, provindo e aparentemente perdido, não de um espaço astrofísico, mas de um momento 
histórico delimitado entre livros, documentos e monumentos arquitetônicos. O contemporâneo vai em busca do 
arcaico, o antigo, não para repeti-lo, já que isso é impossível, mas para buscar nele a inspiração, o princípio de 
algo novo, forjando um futuro luminoso em contraste com as trevas do presente (AGAMBEN, 2009, p. 69). 
Num resgate etimológico do termo, Agamben vai ao archaico para encontrar a arché (princípio) de uma vida 
luminosa que possa legar os aspectos tenebrosos do presente à memória futura de um triste passado.    
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dali (Cf. At 9, 26-28).  Mas como se formaram essas comunidades, que possuíam qualidades 

ímpares após a ressurreição do Cristo? Que possuíam um poder de atração, a ponto de atrair a 

Saulo o fariseu? E por que Saulo? Quem era ele?   

Este movimento observará o sentido do chamado na tradição vétero e 

neotestamentária, bem como, o chamamento (Klésis) de Saulo em meio à perseguição do 

conjunto daqueles que foram chamados (Klétoi) por Cristo e que constituem as primeiras 

comunidades cristãs (Ekklésia), à luz das reflexões na epístola aos Romanos do filósofo 

Agamben em sua obra: “O tempo que resta: um comentário à Carta aos Romanos”. 

 

2.2 As comunidades cristãs do primeiro século e o chamado em Paulo 
 
Enquanto prosseguiam viagem, alguém lhe disse na estrada: “Eu te seguirei para 
aonde quer que vás”. Ao que Jesus respondeu: “As raposas têm tocas e as aves dos 
céus, ninhos; mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça”. Disse a outro: 
“segue-me”. Este respondeu: “Permite-me primeiro enterrar meu pai”. Ele replicou: 
“Deixa que os mortos enterrem seus mortos; quanto a ti, vai anunciar o Reino de 
Deus”. Outro disse-lhe ainda: “Eu te seguirei, Senhor, mas permite-me primeiro 
despedir-me dos que estão em minha casa”. Jesus, porém, lhe respondeu: “Quem põe 
a mão no arado e olha para trás não é apto para o Reino de Deus.” (Lc 9,57-62). 
 

A narrativa lucana acima mostra um Jesus que, mesmo em viagem, chamava a atenção 

das pessoas a ponto de elas manifestarem a intenção de segui-lo. Nesse texto, encontram-se 

duas manifestações dessas intenções, sendo que, para o leitor ocidental, as respostas de Jesus 

parecem duras: “As raposas têm tocas, e as aves do céu, ninhos; mas o Filho do Homem não 

tem onde reclinar a cabeça.”. Em seguida: “Deixa que os mortos enterrem seus mortos.”. E por 

último: “Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o Reino de Deus.”. Pelo 

menos duas perguntas poderiam ser feitas a esse texto: a) o que pode ser esta aptidão para o 

Reino de Deus? b) o que seria necessário para passar de uma multidão a discípulo?  

Agamben aborda o sentido do termo “chamado” (kletós) que em Paulo adquire um 

significado essencial para um entendimento da vida messiânica, na forma de klésis que 

significa: vocação e/ou chamamento. Portanto, essas comunidades são um conjunto de kléseis11, 

isto é: conjunto de indivíduos chamados. (AGAMBEN, 2016, p. 33).  

Klésis indica a peculiar transformação que todo estado jurídico e toda condição 
mundana sofrem pelo fato de serem colocados em relação com o evento messiânico 
[…] A ekklésia, comunidade messiânica, é, para Paulo, literalmente o conjunto das 
kléseis, das vocações messiânicas. A vocação messiânica não tem, no entanto, nenhum 
conteúdo específico: ela não é senão uma retomada das mesmas condições factícias 
ou jurídicas nas quais ou tais quais alguém é chamado. (AGAMBEN, 2016, p. 36).  
 

                                                           
11Klésis – termo como significado essencial em Paulo para a definição de καλεω (chamar) e κλετὸς (chamado). 
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Portanto, Ekklésia, termo traduzido por igreja, é o conjunto de Kléseis, isto é, a 

comunidade das vocações messiânicas, que foi chamada por Deus e colocada em rota com sua 

perfeita vontade em direção ao seu Reino. Essa abordagem do termo Ekklésia faz-se, 

essencialmente, importante para entender o que a palavra significa em Paulo, porque, das 114 

vezes em que é usada no NT, 62 são de Paulo, e a sua origem é simplesmente designação de 

alguma reunião de pessoas; segundo O´Brien (1997, p. 654), o termo deriva de ek-kaleo e era 

utilizado para a convocação de um exército, a partir do quinto século  a.C, e poderia ainda 

significar a reunião dos cidadãos da pólis grega, caracterizando o uso simplesmente político, 

mas, em Paulo, o termo assume uma dimensão diferenciada, pelo entendimento de que a origem 

da Ekklésia a que se refere, é o Cristo, e isso explica os acréscimos “em Deus pai”; “No Senhor 

Jesus Cristo”; “de Cristo”; “de Deus”, como em 1Cor. 1, 1; 10, 32; 2Cor 1, 1; e Rom 16, 16. 

Ainda, de acordo, com o texto lucano, Retamales (2007, P.54) observa que a primeira 

interpelação (1Cor. 1, 1; 10, 32) e a terceira (Rom 16, 16) são oferecimentos voluntários de 

pessoas dentre a multidão, enquanto a segunda (2Cor 1, 1) é um chamado direto de Jesus, os 

nomes dos personagens não são mencionados, diferentemente do que acontece na eleição dos 

doze (Cf. Mc 3, 16-19), segundo ele, o chamado de Jesus é para todo aquele que deseja ser seu 

discípulo com o fim de anunciar o Reino de Deus, e que tenha coragem e desprendimento para 

abrir mão dos cuidados deste mundo. De acordo com Loew (1979, p. 128), as comunidades 

cristãs do primeiro século são exemplos que se devem buscar: 

 
Como sempre, é preciso buscar o exemplo das primeiras comunidades cristãs. O que 
vemos nelas? Pessoas que natural e espontaneamente “faziam ver Jesus”. Não se 
ocupavam exatamente em recrutar; isto era a parte que cabia ao Senhor. Lembrem-se 
da conclusão do capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos: E o Senhor acrescentava ao 
número deles os que seriam salvos. 
 

Se há a intenção de falar sobre as comunidades cristãs do século I, torna-se necessário 

falar do chamado dos doze discípulos de Jesus, como narra o Evangelho de Marcos: “Depois 

subiu à montanha, e chamou a si os que ele queria, e eles foram até ele. E constituiu doze, para 

que ficassem com ele, para enviá-los a pregar, e terem autoridade para expulsar demônios. Ele 

constituiu, pois, os Doze.” (Mc 3,13-16a). 

Jesus constituiu, segundo essa narrativa, doze discípulos para que esses fizessem o que 

ele mesmo fez: anunciar o Reino de Deus e expulsar os demônios. Lohfink (2011, p. 25-26) 

argumenta que esse gesto se refere ao testemunho escatológico do Reino de Deus, e remete a 
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uma relação às doze tribos, lembrando a esperança escatológica de Israel12, no sentido de que 

nessa escolha, inicia-se o Israel escatológico. Essa escolha, portanto, decididamente dirige-se 

aos Doze apenas para Israel, como narra o evangelho de Mateus, “Jesus enviou esses Doze com 

estas recomendações: Não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de 

samaritanos. Dirigi-vos, antes, às ovelhas perdidas da casa de Israel.” (Mt 10, 5-6). 

Concordando com essa ideia, Estrada (2005, p. 53) diz que a missão do mestre de Nazaré, 

realmente dirigia-se aos judeus:  

Jesus sentia-se enviado ao povo judeu e não aos pagãos, situando-se na tradição dos 
profetas do Antigo Testamento. Historicamente, é preciso analisá-lo no contexto 
judaico; só depois de sua morte e ressurreição é que surgiu a missão universal.  
  

Jesus profere uma parábola intrigante e preocupante para seus ouvintes – chefes dos 

sacerdotes e os fariseus (Cf. Mt 21,45) – a respeito de sua condição como povo de Deus (Cf. 

Mt 21, 33-46), segundo esta parábola, houve rejeição aos profetas de Deus e até o Filho de 

Deus. Isso fez com que o plano do Reino de Deus se estendesse àqueles “vinhateiros, que lhe 

entregarão os frutos no tempo devido” (Mt. 21, 41b). Lohfink (2011, p. 39-40) escreve à luz de 

Mateus 8, 11-12: 

Jesus quer dizer a seus ouvintes: se vocês não aceitarem a mensagem do Reino de 
Deus, não se sentarão, de modo algum – como acreditam – à mesa com Abraão, Isaac 
e Jacó. Os gentios terão parte na luz do Reino de Deus. Vocês, porém, que na verdade, 
deveriam ser luz dos gentios, vão ser postos para fora, nas trevas. 

 
Entretanto, Jesus inclui outros povos para a participação do Reino de Deus (Cf. Mt 8, 

11-12; Lc 11, 30-32; 13, 28-29; 14, 23) e concede curas e elogia com alegria a fé por vezes 

demonstrada pelos gentios (Cf. Mc 7, 24-30; Lc 7, 1-10; 17, 15-19), e parece que tinha um 

plano para o futuro dessas pessoas que desconheciam ou que não participavam da aliança com 

o povo judeu.  Mas, antes de pensar nisso, é preciso atentar-se para Atos 1, quando o mestre de 

Nazaré diz: “Mas recebereis uma força, a do Espírito Santo que descerá sobre vós, e sereis 

minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria, e até os confins da terra.”. A 

descida do Espírito Santo torna-se um marco na comunidade cristã do Século I.  

Após a morte de Jesus, sua ressurreição e assunção, seus discípulos aguardam 

conforme recomendações o dia da descida do “Poder”, o poder de Deus prometido por Jesus, o 

que aconteceu cinquenta dias depois.  Três anos depois da descida do Espírito Santo, quando a 

                                                           
12 Israel esperava o domínio definitivo de Deus, acompanhado por um julgamento de todos os povos. Essa 

expectativa chama-se “escatologia”. Ou seja, aquilo que se refere às últimas coisas, aos derradeiros momentos 
da história, que aponta para aquilo que vai ocorrer a partir da intervenção última de Deus. (ESTRADA, 2005, 
p. 53). 
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comunidade já está formada, Cristo torna-se o centro das comunidades e promove uma 

reconstituição do Israel de Deus (CECHINATO, 1996, p. 20).  

 
Segundo as Escrituras, a vinda do Espírito de Deus é um fenômeno do final dos 
tempos: o Espírito é descrito como a dádiva de Deus à comunidade escatológica, mais 
ainda: como força de Deus que cria realmente o Israel escatológico (Cf. Is 32, 15; 44, 
3; Ez 11, 19; 36, 26s; 37, 14 Jl 3, 1s). As experiências profundamente impressionantes 
do Espírito na comunidade primitiva tinham de aprofundar a consciência já despertada 
por Jesus: agora acontece a realização escatológica, agora o povo de Deus é 
reconstituído. (LOHFINK, 2011, p. 124). 

 
Cristo presente nas comunidades do Século I fazia reverberar sua voz nos 

ensinamentos dos apóstolos, na prática da caridade fraterna, na oração, angariando a simpatia 

de todo o povo (At 2, 42). Com poder de atração, essas comunidades cresciam dia após dia (At 

2, v. 47). A fração do pão nas casas, memorial da paixão de Jesus, tornava-o presente e 

presentes, em meio ao povo, os mesmos sinais operados pelo mestre de Nazaré (Cf. At 4, 16): 

os coxos e os paralíticos andavam (Cf. At 3, 1-10; 9, 32- 35), os mortos voltavam à vida (Cf. 

At 4, 36-42). As comunidades exalavam a caridade e os milagres que eram realizados em nome 

de Jesus multiplicavam-se. (Cf. At 9, 32). 

Pessoas eram chamadas (kléseis), pelo próprio Cristo, a fazerem parte do seu Reino 

(Cf. Lc 9, 57-62), sendo interpeladas pela voz do Cristo a reproduzirem sua vida e amor. 

Após o Pentecostes, os Apóstolos saíram à praça e anunciaram que Jesus havia 
ressuscitado. Tais pregações foram confirmadas com milagres. Houve também muitas 
conversões, e o número dos fiéis foi aumentando. Isto desagradou aos chefes dos 
judeus. Eles se revoltaram e partiram para a violência. (CECHINATO, 1996, p. 31). 
 

Ainda em Atos, ao narrar o martírio de Estevão (At 7, 51-8, 1a), Lucas mostra como a 

palavra corajosa desse fiel discípulo de Jesus atraiu a ira dos anciãos e escribas, reunidos no 

Sinédrio. Estevão faz uma retrospectiva da história da Salvação até mostrar a grandeza de Deus, 

que transcende as paredes do Templo, sendo continuamente aviltada pelas autoridades de Israel. 

Ele acusa seus detratores de fecharem os ouvidos às palavras dos profetas movidos pelo Espírito 

Santo e de matarem o Justo enviado por Deus (Cf. At 7, 51-52).  

Segundo Selvatici (2006, p.4), Lucas narra o julgamento de Estevão muito semelhante 

ao de Jesus, condenado injustamente pelo Sinédrio, e põe em evidência sua fé ao mostrar os 

olhos fitos aos céus, contemplando Jesus à direita da Glória de Deus, bem como sua confiança 

na esperança da ressurreição, ao entregar seu espírito antes de ser apedrejado até a morte. Dentre 

as testemunhas de seu martírio, encontrava-se o jovem Saulo, aos pés do qual os algozes de 

Estevão depõem seu manto (v. 58b).  

Apesar de Lucas precisar que Saulo aprovava sua morte, não está de todo afastada a 

impressão que essa entrega possa ter causado em seu coração. Toda a narrativa aproxima o 
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julgamento e o martírio do diácono ao julgamento e morte de Jesus. Essa cena se apresenta 

como um prelúdio à aproximação que Lucas também fará entre a voz de Jesus e a voz das 

primeiras comunidades cristãs, perseguidas pelos escribas e fariseus, e que o jovem Saulo 

ouvirá de forma arrebatadora no caminho de Damasco. 

Em se seguindo o paralelo operado por Lucas, que associa o julgamento de Estevão ao 

de Jesus e as palavras de entrega de Estevão às últimas palavras proferidas pelo Nazareno na 

cruz, não é de todo improvável que Lucas tenha desejado também associar a voz do Cristo à 

voz dos chamados a praticar os ensinamentos dos apóstolos, por meio da caridade fraterna e da 

oração, angariando a simpatia de todo o povo (At 2, 42).  

Nesse sentido, que tipo de autoridade implícita ou explícita emanava dessas 

comunidades cristãs? Ao ouvir a voz: “Saul, Saul, por que me persegues?”, teria o discípulo de 

Gamaliel ouvido o próprio Jesus presente nessas comunidades, e seria a voz de Jesus a 

reverberar a voz dos cristãos perseguidos: “Saulo, Saulo por que nos persegue?”. 

 

2.3 O Apóstolo Paulo  
 

... Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia 
(Atos 22, 3) 

 
Na história veterotestamentária, pessoas que falavam em nome de Deus apresentavam-

se como portadores da mensagem divina aos povos. Comumente, tais pessoas eram gente 

comum: criadores de gado, agricultores, mas que se diziam chamados por Deus para executar 

uma ação específica a respeito de Sua vontade e em favor da comunidade. Na história 

neotestamentária não é diferente. Podem-se notar diversas pessoas chamadas por Jesus Cristo 

para a formação de comunidades que vivem sua palavra, se relacionam com Ele e falam em 

nome dEle, como o será o caso do futuro apóstolo Paulo. 

Paulo de Tarso, nome dado a esse homem chamado por Deus para seu ministério entre 

as nações pagãs, reis e israelitas. Quais suas origens? Quais as suas referências? Quais eram 

suas concepções? O que o levara a perseguir os cristãos? Quais implicações seu chamado 

provocou em sua vida e, consequentemente, na vida da igreja nascente?  

Para um esclarecimento melhor a respeito da vida deste fariseu interpelado na Estrada 

de Damasco, é necessário conhecer um pouco mais de suas origens, educação, influências e 

dedicação religiosa, para descobrir o caráter singular desse que seria reconhecido como um 

apóstolo de Cristo. 
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2.3.1 Paulo: origens e educação 
 

Os pais de Paulo viviam em Gischala13, mudando-se para Tarso. Sua nova cidade era 

a capital da província romana da Cilícia Pedias, localizada numa das maiores rotas comerciais 

do mundo antigo, pois, ligava a Síria aos mais distantes locais a leste, com a Ásia Menor e o 

Egeu (MURPHY O’CONNOR, 2007, p. 25). Ainda de acordo com Murphy O´Connor (2007, 

p. 255), Jerônimo14 é o único autor a afirmar que Paulo era Galileu, diferentemente de Heyer 

(2009, p.16), que defende declaradamente que ele nasceu em Tarso (Cf At 22,3), pois era 

conhecido como Paulo de Tarso, deixando clara a ideia de sua origem natural, isto é, Tarso (Cf. 

At 9, 11; 21, 39). 

Pelo seu potencial comercial, produtivo e cultural, Tarso adquiriu o status de cidade-

estado grega no século II A.C., sendo governada por oficiais de alto nível e tendo muita 

importância para os romanos, tanto que a cidadania romana era concedida aos principais 

cidadãos da cidade, e esses, com o tempo, cresceram e tornaram-se grande parte da população 

da cidade de Tarso (MURPHY O’CONNOR, 2007, p. 25). 

Segundo Pena (2012, p. 30), Tarso era uma cidade comercialmente estratégica na 

Cilícia: Tarso era, no século I, um dos eixos do comércio internacional entre o mundo semita, 

o planalto Anatólio e as cidades gregas viradas para o Egito e a Europa e, sobretudo, um grande 

centro cultural do Oriente helenizado.  

Como cidade greco-romana – tornada tão semelhante às cidades do sul da Europa, 

comenta Ruden: 

...entre as prostitutas nas janelas ou portas dos bordéis, havia homens, em média muito 
mais jovens. Em qualquer leilão que ele (Saulo) possa ter visto poderia haver rapazes 
atraentes de sua própria idade (citas loiros, germânicos ruivos?) vendidos a cafetões 
locais por alto preço, ao som das piadas sobre o quanto eles teriam que aguentar em 
sua curta carreira para fazer valer o preço. Uma família judia observante, como a de 
Saulo provavelmente era, não teria permitido o abuso sexual de nenhum de seus 
escravos, mas ele saberia de seus amigos não judeus que escravos de casa eram 
normalmente menos respeitados como repositórios de funções corporais do que as 
privadas da casa, e que um papel  aceitável dos rapazes escravos era o de fazer sexo 
anal com adultos livres. (2013, p. 66). 

 
Em sendo cidadão de Tarso, Paulo obteria uma condição muito favorável ao 

crescimento intelectual e religioso. MURPHY O´CONNOR (2007, p. 26) propõe dois motivos 

prováveis por meio dos quais ele obtém um status diferenciado. O primeiro motivo seria a boa 

                                                           
13 Gischala é a atual Jish. Uma aldeia das montanhas da alta Galiléia. (MURPHY O’CONNOR, 2007, p. 24). 
14 Jerônimo (português brasileiro) ou Jerónimo (português europeu) (em latim: Eusebius Sophronius Hieronymus; 

em grego: Εὐσέβιος Σωφρόνιος Ἱερώνυμος), também conhecido por Jerônimo de Estridão, foi um sacerdote 
cristão ilírio, destacado como teólogo e historiador e considerado confessor e Doutor da Igreja pela Igreja 
Católica. 
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condição financeira de seus pais, obtida e desenvolvida em Tarso, pois, em sua infância e 

adolescência, o garoto não precisava trabalhar, como a grande maioria da população, e isso se 

confirma com sua menção ao trabalho braçal, como: “servil” (Cf. 1Cor 9,19) e “desprezível” 

(Cf. 2Cor 11,7). O segundo motivo seria o fato de Paulo ter recebido uma boa educação e 

formação nas áreas religiosas e seculares.  Bornkamn (1996, p. 28) diz que sua família deixa 

clara a intenção de caracterizá-lo como judeu de origem, e a colocá-lo em relação direta com 

Jerusalém (Cf. At 22,3), e ainda teria recebido uma educação hebraica em sua família; 

frequentando a sinagoga teria estudado a Lei e aprendido o hebraico e talvez o aramaico, e ainda 

teria frequentado a escola grega. Tendo boa educação e condição financeira, pode-se intuir que 

Saulo possuía proteção para frequentar a escola, pois pedófilos podem tê-lo incomodado e a 

seus amigos a caminho e voltando da escola: 

...tentando fazer amizade, oferecendo aulas, treinamento atlético, dinheiro ou 
presentes. [...] Não surpreende que os pais vigiassem os filhos jovens de perto. Era, 
por exemplo, normal, para uma família de alguma posição, dedicar um escravo à 
proteção de um filho, especialmente na caminhada para a escola e da escola para casa: 
esse era o pedagogo, ou “guia de criança”. (RUDEN, 2013, pp. 66-73)  

 
Além de sua estrutural formação retórica e filosófica, o jovem de Tarso era um 

poliglota, possivelmente sabia o latim e possuía muita segurança em falar e escrever grego para 

até discursar em hebraico (Cf. At 21,40; 22,1); sua habilidade discursiva maravilhou os de 

Atenas e de Corinto, com citações que transpareciam seu profundo conhecimento de Platão e 

Epiménides (HEYER, 2009, p. 13).  

Segundo Stegner (2009, p. 954), havia diferenças entre o judaísmo palestinense, que 

apresentava um judaísmo mais puro e centralizado na Torá, e o judaísmo sincretista da diáspora, 

onde e quando se localizava Tarso, fazendo com que os estudiosos acreditem que Paulo fosse 

classificado na categoria de um judeu sincretista helenístico. 

As modernas descobertas arqueológicas e literárias demonstraram ricas variedades de 

uso linguístico, além do aramaico, como no judaísmo da diáspora, ao qual Paulo pertencia. O 

grego era a língua mais falada, porém, pela proximidade da Síria, onde se falava o aramaico, 

Tarso poderia muito bem ter desenvolvido o uso de diferentes línguas em seu cotidiano. 

De acordo com Hock (2008, p. 187), Paulo havia passado pela sequência curricular da 

educação greco-romana. Essa escola15 possibilitou-lhe escrever por meio de versos poéticos 

                                                           
15 Tratado clássico da educação antiga por Henri Irénée Marrou, citado no artigo de Hock, como uma obra 

indispensável, pelo cuidado e meticulosidade no uso das fontes primárias. Esse estudo fora aprofundado 
atualmente por Raffaella Cribiore que aborda as habilidades da escrita à mão em quatro graus: zero, alfabético, 
evolutivo e rápido, e por Teresa Morgan, que com outros especialistas, como Alan Booth, defenderam a 
importância dessas provas documentárias, no sentido de avaliar e identificar os níveis da educação greco-
romana, a saber, a educação primária, que considerava o aluno de sete anos apto a aprender a ler, escrever e 
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(Cf. 1Cor 15, 33), e isso traz um indício de quem frequentou a escola greco-romana primária, 

como sendo o aprendizado dos recursos fundamentais e iniciais da composição educacional. 

A educação secundária de Paulo fica evidente com a forma com que ele interpreta e 

cita textos das Escrituras judaicas em grego, ou fazendo uso da Septuaginta como, por exemplo, 

em Gálatas 3,16, quando diz que: “Ora, as promessas foram asseguradas a Abraão e à sua 

descendência. Não diz: e aos descendentes, como se referindo a muitos, mas como a um só: e 

à descendência, que é Cristo.”. Hock ressalta que Paulo faz uso proposital de singular e plural 

de acordo com o seu entendimento das promessas de Abraão; ainda, segundo Hock (2008, p. 

186), esse é um simples exemplo que o identifica como alguém que frequentou a escola 

secundária. 

As evidências de que Paulo completou o terceiro grau de educação greco-romana, 

podem ser encontradas em suas cartas, pois ele não só faz uso de composição e retórica, como 

conhece muito bem as formas e regras da argumentação e do discurso retórico (HOCK, 2008, 

p. 187). O terceiro nível da educação greco-romana possibilitava ao aluno não só redigir uma 

carta, mas a redação deveria conter o caráter do autor, deveria ser estruturada, adequadamente 

no tempo começando com o presente, depois indo para o passado e olhando para o futuro. Hock 

observa que Paulo tinha familiaridade com isso, e cita a carta a Filemon como sendo um 

exemplo claro de que ele sabia organizar e estruturar uma carta, pois podem ser encontrados ali 

elementos como: noção temporal, noção do caráter do autor, no caso Paulo, e uma noção que 

remete ao futuro (SAMPLEY, 2008, p. 187). O autor também propõe a identificação da 

formação greco-romana de Paulo, nas epístolas: aos Romanos, Gálatas, Coríntios, Timóteo, 

Tito e outras. 
 

2.3.2 Paulo e Gamaliel 
 

Interessado e aplicado aos estudos, Paulo continua seus estudos em Jerusalém, aos pés 

de Gamaliel, como ele mesmo diz: “Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e 

nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, 

zelador de Deus, como todos vós hoje sois.” (At 22, 3). De acordo com Stegner (2008, p. 954), 

Gamaliel era um dos mestres renomados de sua época. Segundo ele: “Esse Gamaliel era neto 

ou filho do renomado Hillel, que foi importante na elaboração dos métodos exegéticos (middôt) 

                                                           
contar. Na educação secundária, os alunos de dez ou onze anos (em número muito menor, que na educação 
primária) passavam a aprender a gramática e a literatura, ensinadas por um mestre. E na educação terciária 
(pouquíssimos dos alunos da educação primária e, praticamente, todos jovens aristocratas), os jovens, com cerca 
de quinze anos, passavam para a terceira etapa da educação, que segundo Hock, significava estudar com um 
filósofo ou orador (HOCK, 2008, p. 182). 
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pelos quais as Escrituras deviam ser estudadas”. Segundo Leite: 

 
O mestre de Paulo era Gamaliel. Trata-se provavelmente, em Gamaliel I, líder 
fariseu, da primeira geração dos tanaim, os mestres. Atos aparentemente o identifica 
com “certo fariseu, chamado Gamaliel’, que se ergueu em defesa dos cristãos: “se 
sua obra... se vem de Deus, porém, não poderei destruí-los’ (Cf. At. 5, 38-39). A 
tradição rabínica o entendia como neto, de sangue ou espiritual, do grande mestre 
Hillel. Nesse sentido, não é impossível que fosse um dos “prosélitos de Hillel”, grupo 
que reunia o mais avançado dos seguidores convertidos de Hillel e seus dois filhos, 
Hillel e Gamaliel. (LEITE, 2009, p. 4). 

  
Hillel era receptivo aos novos prosélitos e colocava-se à disposição tanto dos ricos, 

como também dos pobres (LEITE, 2009, p. 4), influenciando o farisaísmo de Gamaliel, a ponto 

de qualidades assim serem percebidas em Paulo. Além da escola de Hillel, havia também a de 

Shammai: 

Durante a vida de Paulo, havia duas escolas principais de rabinos em Jerusalém. Uma 
tinha sido iniciada pelo rabino Hillel; o outro, pelo rabino Shammai, contemporâneos 
do século I. Quando Paulo diz que ele foi criado em Jerusalém aos pés de Gamaliel, 
ele revela o tipo de escola ele participou; o rabino Gamaliel era neto de Hillel. As duas 
escolas rabínicas eram um pouco diferentes em caráter, e as diferenças têm relação 
com a nossa compreensão de Paulo. (PICIRILLI ,1986, p. 29). 

 
A escola de Shammai era conhecida pelo seu rigor e ortodoxia, pois enfatizava os 

princípios de máximo puritanismo possível. Segundo Picirilli (1986, p. 29), a quebra de uma 

lei para os “Shammaitas” era considerada a quebra do todo, enquanto que para a escola de 

Hillel, havia a doutrina de que Deus levaria em conta a preponderância de bom ou ruim na vida 

do fiel; era mais flexível, aberta, preocupada com a Lei e o espírito, e contentava-se com 

requisitos mínimos. Essa era conhecida como a escola que resumia a lei na frase: “O que é 

odioso para si mesmo, não faça para o outro”. Por essa e por outras diferenças, havia grande 

tensão entre as duas. 

De acordo com essas breves menções a respeito das duas escolas existentes em 

Jerusalém, pode-se entender mais sobre o caráter e a formação de Paulo que, aos pés de 

Gamaliel, aprende as qualidades da escola de Hillel. Segundo Picirilli (1986, p. 29), Gamaliel 

foi um rabino excepcional, e seu nome é famoso nos círculos judaicos até os dias de hoje, era 

aparentemente mais tolerante e generoso do que seria normalmente esperado de um fariseu. 
 

 

2.3.3 Saulo: o fariseu 
... Irmãos, eu sou fariseu, e filho de fariseus... 

(At 23,6) 

Ao chegar a Jerusalém, o jovem Saulo teria que fazer uma escolha importante ao 

decidir se engajar na religião, pois a religião judaica dividia-se em alguns grupos distintos e 
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compostos por castas. Hanson e Horsley (1995, p. 38) apresentam alguns grupos principais de 

judeus e suas origens na época de Jesus e Paulo16, como: 

 
a) Os Essênios: Comunidade reconhecida como o mesmo grupo que viveu no deserto 

de Qumran, onde foram recentemente encontrados os escritos, conhecidos como 

manuscritos do mar Morto (1995, p. 38); 

b) Os Saduceus: Grupo judaico com características opostas aos fariseus que surge pelo 

rompimento dos fariseus e os asmoneus, formando uma hierarquia estado-templo; 

esses eram um grupo de famílias afluentes e ricas, composto também por altos 

oficiais militares e grandes proprietários de terras (1995, p. 41); 

c) Zelotes ou Zelotas: grupos judaicos formados ou forjados diante da ocupação 

romana da Judéia; 

d) Os Fariseus: Comunidade formada pela ideia de consolidação político-religiosa da 

Lei mosaica, ou seja, defendiam a estrita aplicação da Lei na sociedade judaica. 

    
Os judeus do primeiro século representavam uma comunidade heterogênea, isto é, era 

dividida por esses grupos e partidos e representavam ideias e ideais divididos por pontos 

essenciais. Os grupos estruturados politicamente sob o Império Romano dividiam-se entre 

aqueles que prefeririam lutar, ou seja, fazer oposição direta, pela liberdade de seu povo; aqueles 

que esperavam uma intervenção divina em favor do povo, como os essênios e os fariseus, tendo 

o primeiro se retirado para o deserto, enquanto o segundo vivia no meio da sociedade (HEYER, 

2009, p. 36). 

Naturalmente, alguns grupos eram beneficiados pela dominação romana, e para esses 

uma rebelião não faria sentido, como para os cobradores de impostos e os sumos sacerdotes, 

que se enriqueciam com a pesada tributação romana, somada às tributações religiosas do povo.  

Isso deixa clara a ideia do caráter heterogêneo da comunidade judaica helenizada no Século I 

(HEYER, 2009, p. 35). Esse autor argumenta que esse caráter heterogêneo pode ser notado na 

composição dos discípulos de Jesus: 

O caráter heterogêneo do judaísmo do primeiro século tem um bom reflexo na 
composição do círculo de discípulos reunidos ao redor de Jesus. Alguns eram 
pescadores, mas dentro desse grupo profissional havia várias categorias: os irmãos 
Pedro e André lançavam a rede dentro da água e parece claro que não tinham um 
barco, enquanto João e Tiago trabalhavam a bordo de um barco, presumivelmente 
propriedade de seu pai Zebedeu que, além disso, empregava jornaleiros (Mc 1,16-20). 
Entre os discípulos de Jesus, havia até homens que, pelo seu passado, acabaram por 

                                                           
16 As descrições desses grupos judaicos estarão narradas com mais profundidade no texto de Horsley e Hanson, 

sendo que a citação da ideia deles servirá para o leitor ter noção panorâmica do assunto. Para um maior 
aprofundamento, recomenda-se a consulta ao livro citado. 
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se odiar e se desentender completamente: Simão, o Zelota (Mc 3, 13-19), e Levi, o 
publicano (Mc 2, 13-14). (HEYER, 2009, p. 36-37). 

 
O grupo dos fariseus era receptivo, tinha planos para reformas religiosas em tempo de 

transformação e mudanças e possuía poder suficiente para colocar em prática suas ideias 

reformadoras e, ainda, tinha a Lei mosaica como sua baliza político-religiosa. Esse grupo teria 

sido a opção mais adequada para o jovem Saulo, pois a casta sacerdotal era composta por 

descendentes da tribo de Levi, e sendo o jovem descendente da tribo de Benjamim, isso não 

seria possível. Com respeito à comunidade religiosa, os fariseus tentavam manter seu apoio e 

seu respeito, esmerando-se no ensino prático do dia a dia. (MURPHY O’CONNOR, 2007, p. 

34). 

O jovem Saulo encontra-se em Jerusalém em um ambiente farisaico receptivo, e com 

a oportunidade de aprender com grandes mestres, como Gamaliel (Cf. At 5,34). Compromete-

se com o farisaísmo, tornando-se, segundo ele mesmo, o mais adiantado do que muitos de seus 

compatriotas (Cf. Gl 1, 14). Ainda, em Jerusalém, emprega muito tempo no aprendizado, no 

discipulado farisaico e na Lei judaica. Murphy O´Connor (2007, p. 35) afirma que “Paulo 

passou cerca de vinte anos em Jerusalém como fariseu, antes de se tornar cristão.”. 

 

2.3.4 Conversão ou vocação paulina? 
 

Outros chamamentos análogos mantêm a intenção de definir uma vocação para 
alguém. Como modelo para o relato de vocação de um discípulo, chamado a seguir o 
mestre, ficou a narrativa de investidura de Eliseu, por parte do seu mestre Elias. E, de 
modo sugestivo, Lucas convoca literariamente esta passagem, como contendo traços 
de modelo. Segundo a narrativa de Lucas, Paulo viveu, a caminho de Damasco, uma 
conversão que ele expressa com as formas do maravilhoso característico destes 
acontecimentos. Para isto, assumiu um género literário da conversão 
psicologicamente forçada, que era de grande atractivo entre os judeus e que continua 
a oferecer grandes características de autenticidade. (RAMOS, 2012, p. 58). 

 
No caminho dos biblistas modernos, há uma reflexão a respeito da experiência de Saulo 

com o Jesus ressuscitado narrada nas epístolas de Gálatas 1; Filipenses 3; e em Atos 9, 22 e 26, 

a qual teria sido uma conversão ou uma vocação para a missão, isto é, a missão de ser o apóstolo 

dos gentios (EVERTS, 1997, p. 270). Ramos defende a experiência de conversão paulina: 

 
A verdade é que a conversão que, segundo Lucas, faz um bom discípulo não é a bem 
dizer uma mudança de religião; é, antes de mais, um aperfeiçoamento nas atitudes e 
na prática, dentro da mesma religião que se professava. Isto é, tornar-se discípulo 
modelar não é uma conversão é um aperfeiçoamento, um progresso e uma 
performance. (RAMOS, 2012, p. 57). 

 
A ideia da conversão tradicional e remonta ao pensamento de como Agostinho 

entendia sua própria conversão, e o termo descreve alguém que luta com seu sentimento de 
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inferioridade e culpa, e, a partir de sua experiência, torna-se alguém consciente de estar correto 

por entender e assimilar melhor as suas realidades religiosas. 

Segundo Correia, o chamado e ministério de Paulo, pode ser entendido na linha da 

experiência dos profetas Isaías (Cf. Is 6,8) e Jeremias (Cf. Jr 1,4), pois esses “ouvem” a voz do 

Senhor (CORREIA, 2015, p. 178). Não diminuindo a experiência mística de Paulo, atestada 

por ele como um acontecimento crucial em sua vida, desejamos manter os paralelos operados 

por Lucas que nos abre a possibilidade de fazermos a associação entre a voz de Jesus e a voz 

das comunidades dos chamados (Ekklésia).   

Everts defende que os defensores da experiência de Paulo em Damasco como vocação 

são influenciados por Lucas nas narrativas de Atos; isso acontece porque em Atos se encontram 

os relatos mais fortes de vocação para a missão aos gentios, e uma ideia disso também em 

Gálatas 1, enquanto nas outras narrativas paulinas, de acordo com a maneira com que Paulo 

entende de sua experiência, a ideia de vocação para a missão não fica clara como a de conversão. 

O sentido do termo conversão poderia ser trabalhado na tentativa de um entendimento melhor 

do que significa a experiência paulina em Damasco, entretanto, para Everts (1997, p. 271), não 

é tarefa fácil comparar as narrativas de Atos com as demais nas epístolas do próprio Paulo. Na 

tentativa de entender melhor como as narrativas se relacionam, Everts (1997, p. 265), ainda, 

argumenta que “nos Atos, está em jogo a legitimidade da missão aos gentios. Em Gálatas 1 e, 

provavelmente, também em Filipenses 3, o problema é a legitimidade do evangelho paulino 

não submetido à lei.”. 

O objetivo dessa abordagem não é resolver a tensão a respeito de qual o termo descreve 

com mais propriedade a experiência de Paulo na estrada de Damasco, pois se entende que essa 

questão, além de não ser o objetivo central deste texto é em si artificial. Segundo Everts (1997, 

p. 265), o evento na estrada de Damasco teria sido rico demais para se enquadrar em alguma 

categoria, o que poderia supor que sua experiência se enquadraria nos dois termos, isto é, como 

uma vocação e como uma conversão, a diversidade de ideias quanto ao evento é saudável e 

enriquecem o entendimento. 

 
Perguntar se a experiência paulina na estrada de Damasco foi vocação ou conversão 
é, de muitas maneiras, artificial. A própria pergunta parece impor categorias modernas 
a descrições antigas de um acontecimento religioso complexo. Mas fazer a pergunta 
também nos permite perceber que a experiência paulina é rica demais para se 
enquadrar perfeitamente em qualquer de nossas categorias. É vocação e conversão. 
(EVERTS, 1997, p. 267). 

 
Estes termos “conversão e vocação” são objeto de amplos debates entre os estudiosos 

e impulsiona os interessados no assunto a voltarem suas atenções às narrativas 
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neotestamentárias sobre o evento de Paulo em Damasco (EVERTS, 1997, p. 261). Nesse 

sentido, o evento em Damasco traz um entendimento aos leitores de que a vida de Saulo foi 

mudada pelo encontro com o Senhor Jesus e, a partir desse encontro, convertido e/ou 

vocacionado para a missão entre os gentios. De acordo com os relatos bíblicos, sua perspectiva, 

missão e objetivo são mudados (o que será tratado adiante), mas antes vejamos as narrativas 

bíblicas do evento em Damasco, bem como outras narrativas autobiográficas que descrevem 

essa experiência com o Senhor. 

2.4 A experiência de Paulo em Gálatas 1,11-17 
 

“Unidade e liberdade em Cristo”, segundo Hansen (2008, p. 579), são temas 

fundamentais na carta de Paulo aos Gálatas, pois a preocupação dos crentes da Galácia, com a 

manutenção da lei, estava dividindo as igrejas de acordo com a raça e distinguia judeus de 

gentios. Essa preocupação de Paulo com a unidade e a liberdade das igrejas da Galácia tem 

origem na pregação de outro evangelho (Cf. Gl 1, 6) que os “missionários judeu-cristãos” 

disseminaram nas igrejas e, não somente eram opositores dele mesmo, mas do próprio Deus. 

Esses pregadores estariam convencendo os crentes da Galácia a aceitar a Lei de Moisés, a fim 

de se tornarem herdeiros da promessa da Sagrada Escritura, e isso incluía a circuncisão. 

(FERREIRA, 2005, p. 22-23). 

Na perícope de Gl 1, 11-24, Paulo recebe o Evangelho diretamente de uma revelação 

de Jesus Cristo para evangelizar entre os gentios. Jesus Cristo revela-se a Paulo, concedendo-

lhe o Evangelho, vv 11-14. Ferreira destaca que esse evangelho: não parte da medida do 

homem, não é fruto de normas do ambiente social, não é sabedoria humana, em que um procura 

influenciar, instruir e até manipular o outro. [...] O Evangelho é de Jesus Cristo. (2005, p. 43). 

Essa é a narrativa do chamado de Deus a Paulo, em um momento de perseguição 

pessoal à igreja (Ekklésia) de Jesus, por seu zelo e devoção às tradições do judaísmo (HANSEN, 

2008, p. 588).  Esse Evangelho, anunciado por ele, é mencionado nessa perícope, no sentido de 

possuir valor e qualidade pelo seu conteúdo divino e pela forma com que fora revelado a ele, a 

saber: pela revelação de Jesus Cristo (SCHLIER, 1974, p. 56). Barbaglio (1991, p. 49) destaca 

que Paulo relata o evento do kletós com uma frase subordinada, independente de Jerusalém e 

dos apóstolos ou de qualquer influência humana, e possuindo total dependência de Deus em 

sua iniciativa. 

Quando, porém, aquele que me separou desde o seio materno e me chamou por sua 
graça, houve por bem revelar em mim o seu Filho, para que eu o evangelizasse entre 
os gentios, não consultei carne nem sangue. Paulo declara aqui sua predestinação à 
missão, por ter sido: separado desde o seio materno, o chamado de Deus não foi uma 
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reflexão tardia, como os profetas de outrora (Jr 1, 5 e Is 49, 1), Paulo foi posto à parte 
desde o seio de sua mãe (Gl 1, 15). Ele ouviu o chamado quando Deus nele revelou 
seu Filho, a fim de que anunciasse Cristo entre os gentios (Gl 1, 16). (HANSEN, 2008, 
p. 588). 
 

2.5 A experiência de Paulo em Filipenses 3,3-17  
 

Essa narrativa é autobiográfica e supõe que Paulo escrevia contra as práticas judaizantes 

que militavam contra a igreja de Filipos. Paulo usa sua experiência do antes, como sua 

confiança em sua formação farisaica, sua linhagem israelita da tribo de Benjamim, e por fim 

sua irrepreensibilidade na Lei; e do depois, para dizer que tudo o que era lucro se torna refugo 

por causa da excelência de Cristo.  

“Vir a conhecer Jesus Cristo provocou uma reviravolta na vida de Paulo. Seu 

julgamento de todas essas vantagens anteriores, todas as coisas que ele considerava ganho, ele 

agora as considerava perda.” (EVERTS, 1997, p. 263). Por toda a sua vida será transformado 

por um processo contínuo, enquanto responde ao chamamento (klésis) de Cristo (Cf. Fl 3, 12-

14), e a partir desta narrativa considera a si mesmo como um tipo a ser imitado: “sede meus 

imitadores, irmãos, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós.” (Fl 3, 17). 

Esse relato autobiográfico deixa clara a ideia de que, a partir da experiência em Jesus 

Cristo, o leitor/destinatário deveria ter a Paulo como um modelo a ser seguido. 

2.6 A experiência de Paulo nos Atos dos Apóstolos  
 

Os relatos lucanos da experiência paulina em Atos 9, 3-19; 22, 6-16 e 26, 12-18 

mostram cuidadosamente as transformações de paradigmas, isto é, a mudança do seu 

posicionamento e militância do judaísmo de origem para o cristianismo (RAMOS, 2012, p. 57). 

Everts diz que essas narrativas de Atos refletem a mudança radical nos valores e nos 

compromissos de Paulo, quando recebeu uma revelação de Cristo (EVERTS, 1997, p. 263). E 

o fato de haver três narrativas dessa natureza mostra a importância que Lucas dá ao evento 

No relato de Atos 9,3-19, a ideia de mudança de paradigma de Paulo é muito forte; 

mas, segundo Ramos, não se trata apenas de uma mudança para um novo credo religioso. Dado 

que o fato se dá em época muito próxima à de morte de Jesus, então ficaria muito difícil afirmar 

a que corpo de doutrina pertencia o grupo de cristãos no qual Paulo se inseriu. Portanto, “o que 

estas narrativas de Lucas nos expõem verdadeiramente é a reformulação das solidariedades de 

Paulo, posicionado entre ambas as comunidades.” (2012, p. 56). 

Em Atos 22, 6-16, narrativa do próprio Paulo, esse se encontra acorrentado e prestes a 

ser recolhido à fortaleza em Jerusalém, acusado de falar contra os judeus, a Lei e o Templo, 
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fala em língua hebraica e assim ganha a atenção de todos. Segundo essa narrativa, Paulo 

recupera o valor da sua linhagem judaica de Tarso da Cilícia, sua relação com a língua grega, 

bem como, sua cidadania romana.  

A narrativa em Atos 26, 12-18  ̶  proferida por Paulo mesmo, diante do rei Agripa e 

em sua defesa contra as acusações movidas contra ele pelos judeus  ̶  trata do evento em 

Damasco. Nesse discurso, o apóstolo dos gentios é acusado por ter a esperança na promessa 

feita por Deus aos patriarcas (Cf. At 26, 6). Esse é mais resumido e está sendo feito a uma 

autoridade romana; por isso, Ramos diz que Paulo deixa de fora argumentos e aspectos da 

narrativa mais interna à comunidade cristã. Entretanto, essa narrativa enfatiza o seu papel de 

apóstolo junto aos pagãos. (2012, p. 56).  

Essas narrativas lucanas contam, em sua estrutura, a mesma história e refletem ênfases 

e propósitos diferentes, cada um de acordo com o seu contexto. Na segunda e na terceira, é 

evidente o relacionamento de Paulo com o judaísmo e a importância que ele concede à missão 

junto aos gentios, de acordo com o seu chamamento (klésis). E, na terceira narrativa, Paulo 

enfatiza sua obediência a ele. Por sua vez, Atos 26, 2-23 contém a expressão: “É duro para ti 

recalcitrar contra o aguilhão”, ainda que algumas interpretações tendam para a sua luta interior. 

(...) é mais provável que a frase se refira à sua futura tarefa e ao custo de obedecer ao 
chamado que está prestes a receber. Esta frase indica que o chamado de Cristo vai 
constranger Paulo a adaptar sua vida toda ao propósito de tornar Cristo conhecido 
entre os gentios. (EVERTS, 1997, p. 264). 

  
A partir desse evento, esse futuro apóstolo passa a ter novas perspectivas para sua vida 

transformada, de forma a não somente entender que pertencia agora a um movimento novo, 

pois fora atraído a trabalhar por ele. 

Não se pode deixar de supor que, no pensamento de seus compatriotas fariseus e dos 

seguidores desse novo movimento, denominado “os do Caminho” (Cf. At 9,2;19,9-23; e 24,22), 

havia certa confusão. Afinal, como poderia um fariseu irrepreensível, encarregado de perseguir, 

encarcerar e trazer para Jerusalém todos os que encontrasse desviados do cumprimento das leis, 

ser agora um militante dessa “nova seita”? 

Essas e outras perguntas podem ser levantadas a partir dessas narrativas em Atos, dado 

que esse evento possa ter desencadeado em Paulo a necessidade de se reencontrar e se afirmar 

como alguém que foi chamado pelo próprio Jesus. Por outro lado, o apóstolo dos gentios teria 

que lidar, no círculo judaico, com o ódio nutrido em relação a ele pelos fariseus e mestres da 

lei. A partir dali, Saulo, tornado Paulo, seria considerado um traidor (Cf. At 23, 27-30; 21, 27-

28; 25, 6-8). Para o nosso propósito, a narrativa de Atos 9 servirá muito bem para avaliarmos a 
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experiência desse fariseu na estrada para Damasco, onde fora envolvido pela claridade, caiu por 

terra, ouviu a voz que lhe dizia: “Saul, Saul, porque me persegues?”. 

2.7 Saulo: chamado para ser apóstolo   
 

Ao comentar a epístola de Paulo aos Romanos, particularmente o sentido das dez 

primeiras palavras contidas no primeiro versículo (Paulos doulos christoú Iesoú kletós 

aphorisménos Apóstolos eis euaggélion theoú)17, Agamben atrai nossa atenção sobre o 

significado do termo kletós, atribuído a si mesmo por Paulo, e que tem sua origem no verbo 

kaléo (chamar). Agamben diz que esse termo se encontra também na carta aos Coríntios e 

adquire um sentido técnico essencial para a definição paulina da vida messiânica. Nessa carta, 

ao falar sobre a vocação a que cada um é chamado por Deus, o apóstolo diz: ekastos en tei klései 

héi ekléthe, en tautéi menéto18.  

Por um estudo profundo dessa passagem, ele termina por mostrar relação intrínseca 

entre Klétos (chamado), Klésis (chamamento) e Ekklésia. Para Agamben (2014, p. 36), Klésis 

“indica a peculiar transformação que todo estado jurídico e toda condição mundana sofrem pelo 

fato de serem colocados em relação com o evento messiânico”. No contexto das primeiras 

comunidades cristãs, trata-se da mutação de uma condição mundana singular em virtude do fato 

de ser “chamado”. Há de se ater aqui ao termo “mutação”, que não significa a mudança no 

sentido de adquirir um determinado modelo apresentado por uma conjuntura social, mas uma 

nulificação, um “como não”, fazendo-se uso da condição de chamado:  

 
Foi alguém chamado à fé quando circunciso, não dissimule sua circuncisão. Foi 
alguém incircunciso chamado à fé? Não se faça circuncidar. A circuncisão nada é, e 
a incircuncisão nada é.  O que vale é a observância dos mandamentos de Deus. 
Permaneça cada um na condição em que se encontrava quando foi chamado por 
Deus. (1Cor 7, 18).   
 

Agamben introduz a problemática da interpretação do termo klésis, contrapondo-se à 

tradução que Lutero faz desse termo, atribuindo-lhe o correspondente alemão Beruf19. Tal 

tradução é comentada por Max Weber (2004), que realça a origem de uma mentalidade que faz 

do próprio lucro um bem, independentemente das motivações hedonistas ou utilitárias do 

capitalismo na ascese profissional calvinista e puritana, emancipada de seu fundamento 

religioso. Segundo ele, a ponte entre a acepção “puramente” religiosa do termo “chamado” e o 

termo Beruf encontra-se na tradução que Lutero efetua do termo klésis justamente em se 

                                                           
17 “Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, escolhido para anunciar o evangelho de Deus.” (Rm 

1,1). 
18 “Cada um permaneça no chamamento no qual foi chamado.” (AGAMBEN, 2016, p. 33). 
19 Atividade profissional. 
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tratando da passagem da Primeira Carta aos Coríntios supracitada (WEBER, 2004, p. 34). Em 

outras palavras, diz Agamben, “O espírito capitalista é uma secularização da ética puritana da 

profissão” (AGAMBEN, 2016, p. 34). 

As edições modernas da tradução de Lutero soam dessa forma “(...). Cada um 

permaneça na profissão em que foi chamado (en té klései he ekléthe)”. Porém, em 1523, na sua 

exegese sobre esse capítulo, em versões mais antigas, Lutero tinha traduzido klésis por Ruf, 

interpretando-a como “estado”, no sentido que se pode também atribuir ao termo latino status 

(matrimonial, civil etc.), sendo assim bem diferente do sentido de “profissão” no significado 

moderno. (AGAMBEN, 2014, p. 35).  

Agamben procura mostrar que a interpretação de Weber acaba sendo condicionada por 

esse problema de tradução, aludindo à tradução operada pela Vulgata (tradução da Bíblia grega 

para o latim). Jerônimo a traduz sem dificuldade “en té klései he ekléthe (1Co 7, 20)” por “in 

vocatione vocatus est”20. O problema é que a tradução Beruf tende a desvincular o termo de sua 

dimensão escatológica, remetendo-o somente à condição mundana.  

Para Agamben, o termo klésis adquire o valor de um termo técnico ligado ao 

vocabulário messiânico paulino. Assim, diz o filósofo: “Klésis indica a peculiar transformação 

que todo estado jurídico e toda condição mundana sofrem pelo fato de serem colocados em 

relação com o evento messiânico. [...] A vocação messiânica não tem nenhum conteúdo 

específico: ela não é senão uma retomada das mesmas condições factícias ou jurídicas nas quais 

ou tais quais alguém é chamado.” (2014, p. 36). 

Resolvida essa questão, Agamben afronta o segundo problema: o da nulificação que 

decorre desse chamado: “a circuncisão é nada e o prepúcio é nada”. Afinal, aquilo que, segundo 

a lei, fazia de alguém um judeu e de outro um pagão, de alguém um escravo e de outro um 

homem livre, é agora anulado pela vocação.  

Para compreender melhor esse sentido, Agamben associa-o a outra passagem contida 

nessa mesma carta: “Isso então vos digo, irmãos, o tempo se contraiu: o resto é de modo que 

aqueles que têm esposa sejam como se não fossem [hos me] possuidores e os que choram como 

não choradores e os que têm alegria como não tendo alegria e os compradores como não 

detentores e os usuários do mundo como não abusadores.” (1Co 7, 29-32). 

Para Agamben (2014, p. 40),  esse “como não” (hos me) revoga a vocação 

completamente. Porém, não se trata de substituir uma vocação menos autêntica por uma mais 

verdadeira. Não, segundo ele, “a vocação chama a própria vocação, é como uma urgência que 

                                                           
20 Na vocação tal qual foi chamado. 
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trabalha e escava do interior, nulifica-a no próprio gesto no qual se mantém nela, habita nela. 

Isso é nada menos que isso   ̶ significa ter uma vocação, viver na klésis messiânica.” (2014, p. 

37). Para ele, o princípio da klésis messiânica coloca uma determinada condição factícia em 

relação consigo mesma, na qual a vocação é revocada e colocada em questão sem alterar a sua 

forma: “chorosos como não chorosos”, tensionando cada coisa em direção a si mesma no “como 

não”, o messiânico não a apaga simplesmente, mas a faz passar, prepara o seu fim.  

Para exprimir então essa instância messiânica de um “como não” em toda klésis, diz 

Agamben: Paulo serve-se de uma expressão singular: “faz uso” (chresai): “Foste chamado de 

escravo? Não te preocupes com isso. Mas se podes também tornar-te livre, de preferência faz 

uso.” (1Co 7, 21), ou melhor traduzido: “Mas se podes também tornar-te livre, de preferência 

faz uso de tua klésis de escravo.”. “Uso”: essa é a definição que Paulo dá da vida messiânica na 

forma do “como não”. Viver messianicamente significa “usar” a klésis, e “a klésis messiânica 

é, inversamente, algo que só se pode usar e não possuir” diz Agamben (2014, p. 39). Ao se 

referir ao sentido das antíteses dos versículos 30-31: “os compradores como não possuidores e 

os usuários [chrómenoi] do mundo como não abusadores [katachrómenoi]”, Agamben diz que 

é uma referência explícita à definição de propriedade (dominium) no direito romano.  Nesse 

versículo, Paulo contrapõe o usus messiânico ao dominum: “permanecer no chamado na forma 

do “como não” significa jamais fazer dele objeto de propriedade, mas de uso.” (2014, p. 40).  

A vocação messiânica não é um direito, nem constitui uma identidade, diz Agamben. 

Ela é uma potência genérica de que se usa sem jamais ser seu titular. A “nova criatura” é fruto 

de uma desapropriação – na forma do “como não” – de toda propriedade jurídico-factícia que 

não funda, porém, uma nova identidade, pois “a nova criatura” não é senão o uso e a vocação 

messiânica da velha: “se alguém está no messias, nova criatura é [kainé ktisis]: as coisas velhas 

foram colocadas de lado, eis que se tornaram novas.” (2Co 5, 17). 

Para ilustrar essa relação da klésis (vocação messiânica) com a questão do usus (uso), 

em contraposição ao dominium, Agamben (2016, p. 40-41) lança mão de uma argumentação 

que ele aprofundará em Altíssima Pobreza (2014). Abrindo parênteses, o filósofo italiano atenta 

mais uma vez para o sentido da vocação (klésis/chamamento) que revoga toda concreta vocação 

factícia (estado em que se encontra), isto é, não faz do seu estado um problema, nem se apega 

a ele com todos os seus condicionamentos, antes, ultrapassa-o.  

No caso do franciscanismo, os que são chamados à vida evangélica não se atêm às 

coisas, mas dela fazem uso. O usus pauper de Francisco de Assis, pela altíssima paupertas, 

criava um espaço escapando ao direito eclesiástico, que legislava sobre as posses das ordens, 

não entrando em conflito com as leis que dele emanavam, mas simplesmente tornando-as 
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inoperantes. (AGAMBEN, 2016, p. 97-146).  Saulo, no momento em que ouviu a voz do Senhor 

na Estrada de Damasco, viu-se envolvido num movimento de desapropriação de suas próprias 

convicções, que se tornaram inoperantes. O fariseu de Jerusalém, por meio de um chamamento 

(klésis), faria agora parte da Ekklésia (comunidade dos chamados à vocação messiânica) que 

ecoava a voz daquele a quem perseguia, sem mesmo saber.  

Os elementos aqui trabalhados serão retomados, posteriormente, para pensar se 

também na condição homossexual e transexual, pessoas se sentem chamadas para uma vida 

evangélica, cuja identidade não conseguem negar, mas que, segundo a experiência de Saulo, 

podem ser renovadas, cujas implicações jurídico-factícias são anuladas, mediante sua 

predisposição de viver os valores do Reino de Deus anunciado por Jesus. 

2.8 De perseguidor a seguidor de Jesus Cristo  
 

Segundo a narrativa lucana em Atos 5, o judaísmo de Jerusalém viu-se ameaçado pelas 

inúmeras conversões a Jesus: “Mais e mais aderiam ao Senhor, pela fé, multidões de homens e 

de mulheres [...]. Também das cidades vizinhas de Jerusalém acorria a multidão, trazendo 

enfermos e atormentados por espíritos impuros, os quais eram todos curados.” (At 5,14-16). 

Em decorrência disso, ante essa ameaça de popularidade judaica e a partir das provocadoras 

palavras de Pedro no Sinédrio diante do Sumo Sacerdote (Atos 5,38-39), tornaram-se 

necessárias as palavras do sábio doutor da Lei Gamaliel: 

 
Agora, portanto, digo-vos, deixai de ocupar-vos com estes homens. Soltai-os. Pois, se 
o seu intento ou sua obra provém dos homens, destruir-se-á por si mesma; se vem de 
Deus, porém não podereis destruí-los. Não aconteça que vos encontreis movendo 
guerra a Deus. Concordaram, então, com ele. (At 5,38-39). 

 
Perante essas palavras, os fariseus decidiram esperar e observar o andamento desse 

novo movimento, com exceção de Saulo, que não compactua com essa atitude e parte, por si 

mesmo, para um confronto religioso com qualquer um que viesse manifestar adesão a ele 

(MURPHY O’CONNOR, 2007, 38). Para Saulo, o movimento messiânico não era como os 

outros, pois contrastava com o judaísmo em questões fundamentais como: a salvação, graça, 

Lei e messianismo; já para os cristãos, havia o entendimento de que a fé no Messias e a 

obediência à Lei poderiam coexistir, e isso era inaceitável para Saulo, pois ao aceitarem o 

Messias pela fé invalidavam a Lei, como diz Bornkamm: “[...] para um judeu estrito, como ele, 

a fé na messianidade de Jesus foi motivo suficiente para a perseguição” (1996, p. 41). 

Isso fez com que ele assumisse para si a responsabilidade de colocar esse novo 

movimento em questão, segundo a sua ordem e segundo a Lei, tornando-se um corregedor; 
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“quanto ao zelo, perseguidor da Igreja; quanto à justiça que há na Lei, irrepreensível.” (Col 

3,6). 

Para ele os fariseus não tinham compreendido o perigo real que o cristianismo 

representava ao judaísmo, isso o leva a afastar-se e a distinguir-se dos demais fariseus, tornando 

a perseguição aos cristãos uma missão pessoal. Por iniciativa própria, ele dirige-se ao sumo-

sacerdote, a fim de lhe pedir cartas para as sinagogas de Damasco, concedendo-lhe a licença 

para trazer presos para Jerusalém os que pertenciam ao Caminho (Cf. At 9, 1-2). Ele era 

determinado, seguro de suas convicções religiosas e certo de estar obedecendo a Deus.  Murphy 

O’Connor observa que Lucas exagera em sua narrativa, atribuindo a Saulo autoridade que iria 

além do que permitia a lei romana: 

 
(...) ao contrário do que Lucas diz, [Saulo] não podia fazer detenções, torturas ou 
prender quaisquer cristãos para forçá-los a reconhecer que tinham sido enganados. 
Tudo o que tinha que fazer era caçá-los e persegui-los e, afinal, tornar miseráveis suas 
vidas. (2007, p. 40). 

 
Para ele o cristianismo estava ameaçando as tradições judaicas, o conceito da Lei, o 

culto ao templo, e o direito exclusivo de salvação pelo povo escolhido de Israel. Ninguém mais 

poderia questionar ou por em prova esse direito e premissas judaicas. Segundo Bornkamm 

(1996, p. 45), esses motivos compunham a razão principal para que Saulo perseguisse os 

cristãos, fazendo valer o seu zelo pela doutrina judaica e pela tradição.  

De acordo com seu zelo doutrinário e sua dedicação à justiça na Lei (Cf. Gl 3,6), havia 

um embate a ser esclarecido com a chegada de um possível Messias em um tempo no qual e 

quando a Lei exercia total autoridade. Se por um lado a Lei garantiria a posse da terra, que 

significaria: “estar do lado de Deus, ou a salvação” daqueles que a seguissem e a obedecessem; 

por outro, os seguidores de Jesus acreditavam que a fé simples nesse mesmo Jesus seria o 

suficiente para garantir um lugar em seu Reino.  

Saulo perseguia a forma de vida dessas pessoas, que estariam exercendo a piedade com 

simplicidade, mostrando que o Messias dessas comunidades não correspondia ao modelo 

esperado e anunciado pelas Escrituras, como por exemplo, nos Salmos 17 e 18; Daniel 7, que 

anunciam um Messias descendente de Davi e que libertaria o seu povo de seus inimigos e 

restauraria Jerusalém, isto é, lutaria para que ela se tornasse a cidade santa, promovendo sua 

palavra, justiça, santidade, juízo e pastoreio.  As comunidades formadas pela doutrina dos 

apóstolos (Cf. At 2) estavam, portanto, desenquadradas do modelo institucional judaico vivido 

por Saulo, cujas características novas de uma vida em Cristo provocavam no fariseu de Tarso 

uma motivação pessoal para combater e corrigir. 
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Se forem autênticas as cenas narradas por Lucas, é impossível que Saulo não ficasse 

tocado pelas preces e palavras de Estevão, assim como não deveria ficar imune às práticas das 

primeiras comunidades cristãs. Se vagava por Jerusalém, seus ouvidos também não seriam 

insensíveis ao que diziam sobre elas, posto que gozavam da simpatia de todo o povo e o número 

dos que a elas aderiam aumentava a cada dia (Cf. At 2, 47). Esse encontro com o Senhor – na 

estrada para a cidade de Damasco – tomando as dores e reverberando as vozes dos membros 

das primeiras comunidades, muda suas prerrogativas e conceitos a respeito de tudo o que o 

jovem fariseu aprendera e vivera até aquele momento. Na narrativa lucana de At 9, 1-18, Saulo 

é o eleito da luz celestial, diferentemente de seus companheiros que também ouviram a voz, 

mas não são atingidos pelo facho de luz, Saulo cai por terra, assim como o cego que não vê o 

buraco sob seus pés.  

 
A manifestação divina opera-se, pois, sob a forma de luz intensa que só a Paulo 
envolve – não aos companheiros que, todavia, ouvem, como ele, a voz. É nítida, nesta 
versão, a estigmatização de Paulo como o eleito, aquele a quem a luz envolve, ainda 
que a Voz a todos chegue. E o seu carácter excepcional traduz-se nas consequências 
da luz intensa que dele irradia, descida do Céu – enquanto cai, prostrado, por terra, e 
se ergue, de olhos abertos, mas sem visão, os companheiros não caem, já que o cair, 
sinónimo de despojamento, a ele o atinge só, assim como a cegueira. (FIALHO, 2012, 
p. 46). 
 

Nesse sentido, é pertinente a interpretação simbólica desse evento, para se pensar se 

não estaria este associado à perda de seus referenciais religiosos. As suas certezas e valores 

parecem ter ficado em suspenso, quando se prostra diante do Senhor de forma involuntária. A 

partir da cegueira, Saulo o perseguidor, torna-se aquele que precisa ser conduzido pelas mãos 

de seus companheiros. Caminha no escuro, apesar de sua clareza anterior e determinação 

interior que o fizeram seguir em direção às comunidades do Caminho, permanecendo três dias 

sem ver, sem comer e sem beber (Cf. At 9,9). Quais seriam então os sentimentos de Saulo agora 

cego?  

[...] O Senhor revela-se a Paulo como aquele que é perseguido e que agora domina o 
perseguidor, esmagando-o momentaneamente com o peso da sua onipotência, 
paradoxalmente manifestada pela luz excepcional, de origem divina, pela voz, vinda 
do alto, mas com a pergunta “porque me persegues?”, como se a divindade ou o Cristo 
ressuscitado fossem passíveis de outra perseguição que não aquela efetuada sobre 
aqueles que seguem a nova fé. (FIALHO, 2012, p. 49). 

 
A respeito dos sentimentos de Saulo, agora cego por essa “luz excepcional” não se 

sabe, mas na tentativa de se extrair alguma ideia do que ele sentia,  José Saramago (1922-2010), 

o escritor português, em seu Ensaio sobre a cegueira (2014), relata os sentimentos daqueles 

que viam e por um fenômeno inusitado passaram a não mais enxergar.  
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Em determinado momento, ele relata como o motorista no semáforo, desamparado no 

meio da rua e não sentindo o chão debaixo de seus pés, implorava: “Por favor, alguém que me 

leve para casa!”, Saramago (2014, p. 5) mostra a aflição subindo pela garganta e a agitação das 

mãos pelo seu rosto, ao abrir a boca para gritar por socorro; narra a sensação do motorista, após 

conseguir alguém que o levasse até sua casa, e sua total impotência ao quebrar um vaso de 

flores e ser espetado por um pedaço de vidro: “tornou a lacrimejar de dor, de abandono, como 

uma criança, cego de brancura no meio duma casa (sua casa) que, com o declinar da tarde, já 

começava a escurecer”. Seriam esses os sentimentos de Saulo na estrada para Damasco: dor, 

abandono e falta de referências?  

A experiência do oftalmologista, inscrita no livro de Saramago, é ainda mais 

interessante por oferecer-nos alguns elementos que poderiam ser associados à sensação 

provocada em Saulo por causa da cegueira. Por entender de visão e olhos, notamos a ironia no 

fato daquele que levava os outros a enxergar, dizer-se diante do espelho: “não vejo nada!” 

(2014, p. 18). Saulo   ̶ como o motorista no semáforo ao sentir o chão faltar a seus pés  ̶  talvez 

tivesse ensaiado um grito de socorro ou chegara a pensar, como o oftalmologista, o que faria de 

agora em diante? e qual a razão das cartas trazidas nas mãos? Sabemos que, em decorrência de 

suas convicções religiosas, Saulo acreditava radicalmente na importância de sua missão: 

resgatar as pessoas que estavam no Caminho e tentar demovê-las de suas ideias. Mas, agora, o 

que faria de suas metas e convicções?  

Cego e privado de suas certezas, Saulo está em Damasco. Ele fora conduzido pelas 

mãos para a casa de Judas. Fica ali três dias, cego e em jejum. Certamente, as referências que 

guiavam sua conduta estão em questão. Saulo, agora, está totalmente dependente daquele que 

o chamou e, nesse momento, aguarda um tipo de providência para curar sua cegueira, que, além 

de física, se apresenta também como uma cegueira existencial (Cf. At 9, 11-12). Ananias é 

chamado por Deus para impor suas mãos sobre aquele que pouco antes era perseguidor da 

Ekklésia e que, jejuando (v. 9), se coloca à mercê de seu favor. Ele que havia perdido a vontade 

de tudo, se deixa agora guiar pelas mãos daqueles julgados indignos, impuros e blasfemadores, 

segundo a Lei. Ananias torna-se o iniciador de Saulo no Caminho, isto é, no encontro daquele 

que o chamou e o cegou. Ananias contribuirá para que ele passe de Saulo - perseguidor e 

destruidor, a Paulo - o seguidor e construtor (Cf. Gl 1, 23); de inimigo a amigo e irmão (Cf. At 

9, 17).  
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Na casa de Judas, Ananias exerce o papel de paraninfo21 em relação a Paulo, no sentido 

de iniciá-lo no Caminho.  Ali e naquele momento, a partir da imposição das mãos de Ananias, 

caem de seus olhos algo parecido como escamas. Recuperando a vista, recebe o batismo, 

alimenta-se e sente-se reconfortado (Cf. At 9, 17-19). Algo como escamas privavam Paulo de 

enxergar com o antes. Há um período de escuridão que marca o que Saulo via e o que Paulo 

passa a ver. O momento de reflexão interna dura três dias dentre os quais não se alimenta, mas 

aguarda providências e intervenção de Jesus a quem perseguia. Nesse momento de 

introspecção, o que estaria vendo “Saulo tornando-se Paulo”, apesar de cego?  Ainda não vê, 

mas sente a imposição de mãos de Ananias (Cf. At 9,12). Segundo eles, percebemos a sensação 

que nos afeta, antes de elaborarmos ideias sobre o que nos atiça os sentidos. É possível pensar 

que o modo fraterno e a fé que animam o conjunto daqueles que foram chamados (Ekklesia), 

tenham afetado as representações farisaicas de Saulo, porque também continham o essencial da 

Lei mosaica: “amar a Deus sobre todas as coisas” (Dt 6, 4); “e ao próximo como a si mesmo” 

(Lv 19, 18b). 

Dessa maneira Saulo, então Paulo, sabe que: foi interpelado e que tudo passa por uma 

mutação; que não poderá viver como antes; suas certezas conduzem-no para algo desconhecido; 

está à mercê do Senhor e dali em diante viveria para realizar Sua vontade e exercer seu 

chamado, porque ele é para o Senhor como: “um instrumento escolhido para levar o nome do 

Senhor diante das nações pagãs, dos reis e dos israelitas” (Cf. At 9,15), para lhes abrir os olhos 

e assim se converterem das trevas à luz (Cf. At 26, 18a).  

Malina, ao analisar a dimensão social do evangelho de Jesus e ao lançar mão do insight 

medieval, diz que “proceder dedutivamente do possível para o atual é inválido”, pois só porque 

alguma coisa é possível não significa realmente que ela exista ou existiu; por outro lado, diz 

ele, “proceder do que existe para o que pode ter existido é logicamente válido (2004, p. 18). Se 

algo que existe hoje parece ser idêntico com o antigo, as possibilidades são altas que eles 

partilhem função e significado similares”. 

Partindo desse pressuposto, poder-se-ia dizer que a experiência da interpelação das 

vozes presentes nas narrativas deste evento, tendendo a um chamado à santidade (Ekklésia), e 

dirigidas àqueles que as perseguem e/ou excluem em nome de uma normatividade religiosa  ̶  e 

associadas à voz de Jesus no caminho de Damasco, é logicamente válida.  

                                                           
21 Do grego paránymphos, em que para significa “ao lado” e nymphé quer dizer "noiva", padrinho de um batismo, 

de um casamento, de um duelo. Pessoa que ampara, incentiva ou sustenta certas atividades ou aqueles que delas 
participam. Disponível em: http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-
brasileiro/paraninfo/. Acesso em: 29 jun. 2019, às 11h40. 

 



64 
 

Faz-se então necessário propor esse espaço para que esses depoimentos possam 

manifestar-se, externando sua experiência com o Cristo. Se a tradição judaica representada por 

Saulo em Atos 9, durante o evento em Damasco até o episódio de sua cegueira, forem 

entendidas à luz dos argumentos de Husserl, com respeito à atitude natural, seria possível dizer 

que essa mesma cegueira se configura como uma espécie epoché (epoché)22, em relação ao 

objeto perseguido por ele. A saber, os crentes em Jesus.  

Como já dito e feito, Husserl toma emprestado o termo grego epoché – que traduziam 

por “suspensão do juízo” a respeito das coisas – e adota-o sob outra perspectiva, colocando 

entre “parênteses” o mundo quando na apreciação do fenômeno. (SILVA, 2019, p. 2). 

Ela permite que as antigas referências sejam suspensas e que as vozes antes reprimidas 

venham à luz e façam-se ouvir. Aplicamos nos casos estudados o método fenomenológico, 

inspirado em Husserl e aplicado à teologia prática, para olhar o fenômeno do chamado à 

santidade por uma perspectiva holística, que recusa de antemão os pressupostos do sujeito a 

abordar o objeto em questão, com o intuito de encontrar a possível autenticidade das 

experiências dos homossexuais ou dos transexuais chamados a vivenciar os valores evangélicos 

e os elementos de unicidade que as caracteriza. 

O próximo movimento procurará associar a experiência paulina àqueles que se sentem 

desorientados e cegados em suas convicções, ao procurarem seguir a lógica de nossa 

argumentação, oferecendo-lhes uma fundamentação que possibilite um deslocamento de sua 

perspectiva e a possibilidade de pensar o problema a partir de outra visão. 

  

                                                           
22 Husserl Atitude Natural: Husserl chama a concepção do senso comum de atitude natural à qual opõe a atitude 

fenomenológica, segundo a qual o mundo é nada mais do que o que ele é para a consciência, ou seja, fenômeno. 
Epoché: Husserl coloca entre parênteses a existência do mundo, não para duvidar de sua existência, mas 
suspender apenas o juízo em relação a essa existência. A essa suspensão de juízo designou-a com o termo epoché, 
já usado pelos céticos pirônicos gregos para significar a suspensão ou abstenção de qualquer assentimento por 
não reconhecerem razões suficientes para eliminar a incerteza. (HUSSERL, 2002, p. 23). 
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TERCEIRO MOVIMENTO 
 
 

3 Os Relatos de Homossexuais e Transexuais e sua Dimensão Eclesiológica 
 

3.1 O chamado à santidade: + relatos 
 

Lei natural! Eis algo [a homossexualidade] que parece ocorrer espontaneamente na 
natureza, em todas as sociedades e civilizações. Porque não há um ensinamento sobre 
a natureza da homossexualidade e o que há de bom nela? Como podemos ser bons? 
Ensinem-nos. De que maneira se orienta a vida moral de homossexuais? A Igreja tem 
a obrigação, com respeito a todos os fiéis, de nos ensinar como viver e como ser bons 
– o que não significa desconsiderar, silenciar, ficar embaraçado ou estabelecer uma 
doutrina peculiar acerca da desordem inerente das pessoas. Expliquem-na. Como 
Deus faz isso? Porque ocorre? O que devemos fazer? Como pode a doutrina do amor 
cristão ser aplicada também a pessoas homossexuais? 
Ora, pode ser que essa busca revele todo tipo de opções e possibilidades. Pode haver 
todo gênero de noções e de debates sobre a natureza desse fenômeno e sobre o qual 
pode ser seu objetivo final. Mas o fato de ele ter um objetivo final é importante. A 
igreja tem de entender – as pessoas têm de entender – o que deve ser crescer amando 
a Deus e querendo levar a vida bem e de modo verdadeiro, como ser humano, capaz 
de amar, de contribuir, de crer, e ainda assim não ter coisa alguma. 
Cresci sem coisa alguma. Ninguém me ensinou nada a não ser a não mencionar o 
assunto. E, como resultado da total falta de ensinamentos, católicos gays e pessoas 
gays em geral estão em crise. Não admira que a vida de muitas pessoas – muitas vidas 
gays – seja infeliz, perturbada ou insatisfatória porque não há nenhuma orientação. 
Eis uma população no âmbito da igreja, e fora dela, em desesperada busca de saúde e 
de valores espirituais. E a igreja se recusa a vir em nosso auxílio, a Igreja se recusa a 
escutar esse clamor23. 

 
 Esse relato, de Andrew Sullivan24, é no mínimo contundente, tanto pelo seu teor de 

clamor, de busca, de submissão e outros aspectos, quanto pela reivindicação de seus direitos 

como fiel da Igreja, para que essa cumpra sua função de ensinar como viver e como ser bom. A 

partir da análise fenomenológica dos relatos do capítulo I, pode-se perceber que três aspectos 

cruciais chamam a atenção: o desligamento (exclusão) da comunidade cristã, a busca de 

                                                           
23 Relato extraído do artigo de: GUMBLETON, Thomas. J. Uma conclamação à escuta: A resposta pastoral e 

teológica da Igreja a gays e lésbicas, p. 39. In: DIVERSIDADE SEXUAL E CATOLICISMO: para o 
desenvolvimento da teologia moral. Vide bibliografia. Esse relato foi publicado na revista Americas, em 1993. 
Lamentamos o fato de não ter sido possível obter o relato original da revista deste ano, pois o site disponibiliza 
apenas os exemplares a partir de 2000. 

24 Andrew Sullivan nasceu em agosto de 1963 em uma pequena cidade no sul da Inglaterra, South Godstone, e 
cresceu em uma cidade vizinha, East Grinstead, em West Sussex. Frequentou a Reigate Grammar School e o 
Magdalen College, em Oxford, onde obteve graduação em História Moderna e Línguas Modernas. No início dos 
anos 90, Sullivan tornou-se conhecido por ser abertamente homossexual e por ser pioneiro em questões como 
gays no casamento militar e entre pessoas do mesmo sexo. Seu ensaio, de 1993, da TNR, The Politics of 
Homosexuality, foi creditado pela revista Nation como o artigo mais influente da década dos direitos dos gays. 
Autor dos livros: “Praticamente Normal: um argumento sobre a homossexualidade”; “Amor Indetectável: notas 
sobre amizade, Sexo e Sobrevivência”; e outros artigos. Sullivan trabalhou como colunista do Jornal New York 
Times na década de 90. Desde 2002, Sullivan é colunista da revista Time e é convidado regular de "Real Time 
with Bill Maher", da HBO, e "Chris Matthews 'Show", da NBC.  

    Disponível em: https://web.archive.org/web/20060126205350/http://time.blogs.com/daily_dish/bio.html. 
Acesso em: 30 jun. 2019, às 20h56. 
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santidade das pessoas em condição homossexual e transexual e a percepção de que a Igreja 

sofre a necessidade de exercitar mais o amor αγάπη. Esses aspectos estão intrinsecamente 

ligados ao relato de Andrew. 

  
Orlando, 62 anos. Aos meus 12 anos, me travesti e me prostituí. Aos meus 16 anos, 
os Orixás se manifestavam em mim. Me mudei para Santos – SP e lá conheci uma 
cafetina que mantinha vários garotos em situação deplorável. Era obrigado a atender 
vinte homens por dia durante anos. Assim que consegui me livrar dela, montei um 
salão de cabeleireiro, mas não deu certo, perdi tudo; voltei à prostituição como 
travesti, até que apanhei na rua de um cristão (me bateu com a Bíblia); caí nas drogas, 
participava de festas de todo tipo, tinha vários parceiros, além dos clientes, vivia nas 
ruas por não ter onde morar. Conheci uma senhora, crente e amorosa, em uma reunião 
que me falou que o Espírito Santo havia falado a ela que deveria ajudar alguém que 
Ele iria mostrar; e essa pessoa era eu. Chorei compulsivamente e, para a minha 
surpresa, ela me chamou para morar com ela – que louca! pensei – morando com ela, 
surgiu o convite para ir à igreja dela; eu não tinha roupas, a não ser as minhas. Fui de 
travesti à Igreja e lá tive a mais profunda experiência com Deus.   

 
Esse importante relato de Orlando retrata uma vida aparentemente sem esperança, até 

encontrar a Igreja representada por uma senhora amorosa e crente, que, em seu exercício de 

amor αγάπη, o acolhe e o atrai. 

Não se pode deixar de mencionar novamente o poder de atração das comunidades do 

Século I, pois Cristo estava presente e fazia reverberar sua voz nos ensinamentos dos apóstolos, 

na prática da caridade fraterna, na oração, contando com a simpatia de todo o povo (At 2, 42). 

Com esse poder de atração, essas comunidades cresciam diariamente (At 2, v. 47). O partir do 

pão nas casas, em memória de Jesus, tornava-o presente junto com os sinais operados por Ele 

(Cf. At 4, 16). Os paralíticos andavam (Cf. At 3, 1-10; 9, 32- 35), os mortos ressuscitavam (Cf. 

At 4, 36-42). As comunidades exalavam a caridade, e os milagres que eram realizados em nome 

de Jesus multiplicavam-se. (Cf. At 9, 32). Pessoas eram chamadas (kléseis) a fazerem parte do 

Reino de Cristo (Cf. Lc 9, 57-62), sendo interpeladas pela voz do dEle mesmo a reproduzirem 

sua vida e amor. 

Andrew clama por uma Igreja que o conduza ao caminho do amor e da santidade – 

Como pode a doutrina do amor cristão ser aplicada também a pessoas homossexuais? – que 

os ajude (católicos gays e pessoas gays) a saírem de tal crise. Ele clama pela Igreja que foi ao 

encontro de Orlando. Seria essa Igreja que atraíra a Saulo até Damasco? 

O desligamento (exclusão) das comunidades cristãs presentes nas vozes, em uma 

leitura, a partir da perspectiva do relato de Andrew, pode ser uma das causas importantes para 

que existam pessoas homossexuais infelizes, perturbadas ou vivendo vidas insatisfatórias, 

porque não há nenhuma orientação. 

“Eu fui criado na Igreja. A minha mãe é ministra da eucaristia. O lugar onde eu mais 
gosto de estar é a Igreja. Por eu ser gay, o padre da minha paróquia fez um duro sermão 
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em uma missa. Olhando para mim, ele disse que as pessoas homossexuais têm um 
demônio. Quanto mais elas vivem, mais pecam. É melhor que não vivam muito. E os 
outros fiéis balançavam a cabeça concordando. De tanto ouvir isto, e de tanto ver os 
outros concordarem, tomei uma decisão: ‘este demônio aqui não vai mais viver’! Eu 
decidi que, no dia 17 de setembro de 2011, iria a um prédio público de dezoito andares 
e me atiraria do topo. Escrevi uma carta à minha família e coloquei na mochila. 
Quando esse dia amanheceu, peguei o ônibus rumo ao local. Porém, encontrei no 
ônibus um amigo que me disse: ‘vamos ao simpósio da Católica’. Eu não queria ir, 
mas o meu amigo insistiu. Eu aceitei porque a Universidade ficava no caminho. De 
lá, eu seguiria para o prédio, a fim de fazer o que tinha decidido. Ao chegar à 
Universidade, vi na programação que à tarde um padre ia falar. Decidi ficar para ouvi-
lo. Padre, quando o senhor fala, não imagina o que se passa na cabeça das pessoas que 
lhe ouvem. Suas palavras salvam vidas! Pelo amor de Deus, não pare”!25. 

 

Esse relato é um depoimento do Pe Luís Corrêa Lima, jesuíta e professor na PUC-RIO, 

quando no Simpósio de direito homoafetivo na Universidade Católica de Pernambuco, foi 

procurado por um jovem que lhe disse: “Padre, o senhor não sabe o bem que me fez! Eu ia me 

matar!”. 

Em relação ao movimento dessa pesquisa proposta no início – isto é, buscar a arché 

(movimento primeiro, arcaico) para entender o presente e o futuro, segundo Agamben (2009, 

p. 69) – as palavras de Jesus para Saulo na estrada de Damasco “por que me persegues?” 

demonstram-se primordiais, não para afirmar literalmente que as comunidades cristãs do século 

I foram perseguidas, como são hoje perseguidas/desprezadas e/ou excluídas as comunidades 

LGBTI+ (JENNINGS, 2008, p. 28), mas para propor que todas as comunidades excluídas 

(considerar os relatos iniciais) poderiam fazer uso (chresai - AGAMBEN, 2016, p. 39) dessa 

expressão de Jesus na Estrada para Damasco “por que me persegues?”.   

As vozes desses relatos mostram-se como gritos/clamores para que as comunidades 

cristãs mostrem a essas pessoas um caminho de santidade. Em Gaudete et Exsultate (GE)26, o 

Papa Francisco aborda, em seu capítulo primeiro, a busca pela santidade na condição em que 

cada um se encontra, e a uma só voz, com a tradição protestante e em Paulo, reconhece que o 

chamado à santidade aos fiéis é um ato privativo de Deus, que chama seu povo a ser santo com 

Ele é. 

3.2 Sobre a busca pela santidade segundo o Papa Francisco 
 
Pois sou eu, Yahweh, o vosso Deus. Fostes santificados e vos 
tornastes santos, pois que eu sou santo. 

 (Lv. 11, 44) 
 A busca pela santidade remete ao estado do homem pós-queda descrito no Antigo 

                                                           
25 Relato extraído da matéria do site da Unisinos: O ódio aos LGBT e um Suicídio Evitado. Disponível em: 
    http://www.ihu.unisinos.br/557184-o-odio-aos-lgbt-e-um-suicidio-evitado. Acesso em: 13 jul. 2019, às 14h24.   
26 Gaudete et Exsultate é a terceira Exortação Apostólica do Papa Francisco, datada de 19 de março de 2018, em    

Solenidade de São José, e publicada em 9 de abril de 2018, "Sobre o chamado à santidade no mundo de hoje". 
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Testamento, que é o objeto do amor de Deus. De acordo com o Papa Francisco, o amor é a 

baliza para esse relacionamento humano e divino (GE, 163) e de acordo com os textos de 

Moisés: “Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo; mas amarás o teu 

próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor.” (Lv 19,18); e, ainda, “Ouve, Israel, o Senhor 

nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de 

toda a tua alma, e de todas as tuas forças.” (Dt 6, 4-5). 

Desde Moisés, o amor tem sido o termômetro para o relacionamento do homem para 

com Deus, e o fato de Deus ser santo (Cf. Lv 11, 44), esse relacionamento implica santidade e 

busca pela mesma da parte do homem. 

 
Ao povo da Aliança que se desviara do caminho do Senhor, este lhe diz: “Aprendei a 
fazer o bem” (Is 1.17). A santificação é justamente isto; um santo aprendizado guiado 
pelo Espírito, tendo como constituição normativa e legislativa do nosso pensar, agir e 
sentir, a Palavra de Deus. Portanto, a santificação envolve uma nova “alfabetização” 
espiritual guiada pela Palavra de Deus. (COSTA, 2003, p. 6). 

 
Nesse sentido, a busca pela santidade pode ser entendida como um processo e não 

como uma simples melhora de comportamento diante dos padrões humanos, mas um exercício 

do chamado à santidade por Deus ao seu povo, para ser conforme Cristo, conforme a imagem 

de Deus, seguindo suas pegadas, sendo seus imitadores (Cf. Rm 8, 28-30; Jo 13, 15; 2Co 3, 18; 

Ef 4, 32; 5, 1-2; Fp 2, 5-8; 2Ts 2, 13; 1Pe 1, 13-16; 2, 21).  

Na atualidade, faz-se necessário um retorno ao assunto “busca da santidade”, pois o 

tempo e o mundo mudam, transformam-se, adaptam-se, trazem consigo distrações que muitas 

vezes têm intenções de confundir o santo. A busca de santidade precisa ser encarnada no 

contexto atual, e isso não vem sem desafios, oposições, dificuldades e distrações. Como diz a 

canção “Roda Viva” de Chico Buarque (1967): 

 
Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de 
repente, ou foi o mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa no nosso destino 
mandar, mas eis que chega a roda-viva e carrega o destino pra lá.   
(refrão) “Roda mundo, roda-gigante rodamoinho, roda pião, o tempo rodou num 
instante nas voltas do meu coração”. 
A gente vai contra a corrente até não poder resistir, na volta do barco é que sente o 
quanto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva a mais linda roseira que há, 
mas eis que chega a roda-viva e carrega a roseira pra lá. (refrão) 
A roda da saia, a mulata não quer mais rodar, não senhor não posso fazer serenata a 
roda de samba acabou. A gente toma a iniciativa viola na rua, a cantar, mas eis que 
chega a roda-viva e carrega a viola pra lá. (refrão) 
O samba, a viola, a roseira um dia a fogueira queimou, foi tudo ilusão passageira que 
a brisa primeira levou. No peito a saudade cativa faz força pro tempo parar, mas eis 
que chega a roda-viva e carrega a saudade pra lá. (refrão). 

 

Seria o nosso tempo uma “roda viva” que carrega e modifica valores, pensamentos, 
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desejos, sonhos, projetos? Mas, com respeito à santidade, seria essa “roda viva” uma ferramenta 

da vida para, de alguma forma, afastar o homem e a mulher dos caminhos de santidade, a ponto 

de sempre terem que buscá-la? Como diz São Paulo, “[...] corríeis bem, quem vos pôs 

obstáculos para não obedecerdes à verdade? Esta sugestão não vem daquele que vos chama. 

Um pouco de fermento leveda toda a massa.” (Gl 5,7-9). 

O verso de Levítico 11, 44, destacado na epígrafe, é reverberado pelo apóstolo São 

Pedro ao dizer: “Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos 

em todo o vosso comportamento, porque está escrito: Sede [sic] santos, porque eu sou santo.” 

(1Pe 1,15-16). O comentário da Bíblia de Jerusalém aborda o aspecto da imitação do Deus-

amor-santo em relação a esta passagem: 

 
O homem deve imitar a santidade de Deus (Lv 19, 2) Ora, é amando os outros (Cf. Lv 
19, 15), como esclarece Jesus, que o cristão imita a Deus, distinguindo-se dos gentios 
e tornando-se filho de Deus (Mt 5, 43-48). Mas de onde tirar a força necessária para 
isso? A tradição apostólica, invertendo os dados do problema, entende que é por 
sermos filhos de Deus (1Pd 1, 23) que somos capazes de imitar a Deus, porque o 
Deus-amor (1Jo 4, 8) se torna o princípio do nosso agir. Paulo vê nesta imitação de 
Deus a restauração da obra criadora. (Cl 3, 10-13; Ef 4, 24)27.  

 
Deus chama o pecador arrependido, feito à sua imagem e semelhança (Cf. Gn 1,26), 

para viver sempre a busca da santidade, porque Ele é santo. Assim, aquele que busca a santidade 

não está fazendo nada além do que “imitar” a Deus, no sentido de agir como filho dEle, amando 

os outros, como Ele amou. E com relação ao amor a Deus e ao próximo, o Papa Francisco 

aponta algumas manifestações desse amor que considera importantes diante dos riscos culturais 

contemporâneos, como: suportação, paciência e mansidão as quais se contrapõem à ansiedade, 

pois a firmeza em suportar as contrariedades e as circunstâncias da vida, as agressões e 

infidelidades das pessoas, nisso está a fonte da paz de um santo. O santo deve fazer uso da 

ferramenta da oração, para sempre se colocar nas mãos de Deus e para que esteja perto da fonte 

de paz, que joga fora todo o tipo de inquietação e ansiedade (Cf. GE, 12). 

 A alegria e sentido de humor que se contrapõem ao negativismo, porque ser cristão é 

alegria no Espírito Santo, como diz São Paulo: “Porquanto o Reino de Deus não consiste em 

comida e bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo.” (Rm 14,17), e quem ama se 

alegra no bem que o exercício do amor promove. Isso não nega os tempos difíceis que todos os 

filhos de Deus hão de passar aqui, mas essa alegria e segurança são incompreensíveis sob a 

ótica dos critérios do mundo, por não ser individual, mas comunitária e contrária ao mau humor, 

uma vez que, segundo Francisco (Cf. GE, 14), “o mau humor não é um sinal de santidade”. A 

                                                           
27 Bíblia de Jerusalém. Comentário ao texto de 1Pe 1, 15-16. 
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ousadia e o ardor que se contrapõem à tristeza e à inércia, no sentido de entender que Cristo 

impele sua Igreja a viver e a pregar o evangelho que queima nas vidas, a ponto de externar suas 

verdades em favor das pessoas, conforme Paulo escreveu aos Filipenses: 
 

Somente vivei vida digna do evangelho de Cristo, para que eu, indo ver-vos ou estando 
longe, ouça dizer de vós que estais firmes num só espírito, lutando juntos com uma só 
alma, pela fé do evangelho, e que em nada vos deixais atemorizar pelos vossos 
adversários, o que para eles é sinal de ruína, mas, para vós, de salvação, e isso da parte 
de Deus. (Fl 1,27-28). 
 

Para Francisco, na linha de Paulo, Deus impele seus filhos a viverem o novo, o além 

do conhecido rumo às pessoas feridas, necessitadas, que são conformadas com a miséria 

econômica, social, intelectual e espiritual. Ele os convida a resistirem ao individualismo que 

leva as pessoas a estarem mais distantes dEle e de seu Reino, pois é muito difícil lutar com as 

próprias mazelas e tentações, se o santo estiver sozinho e isolado. A santificação, segundo o 

Papa Francisco, “é um caminho comunitário que se trilha ao lado de pessoas que partilham a 

mesma condição de tentado”. Nesse sentido, a comunidade é o ambiente ideal para viver a 

presença mística do Senhor Jesus Cristo, no partir do pão e no exercício da comunhão dos 

santos28. 

Finalmente, se faz oportuna a reflexão sobre o chamado à santidade no mundo atual, 

para não haver conformidade com vidas superficiais e medíocres, uma vez que o assunto está 

fundamentado desde as primeiras páginas da Bíblia.    

3.3 Gaudete et Exsultate: sobre o chamado à santidade no mundo atual 
 

Concluída, em 19 de março, a festa em que toda a Igreja Católica homenageia o pai 

putativo de Jesus, São José, a exortação apostólica Gaudete et Exsultate (GE) emerge num 

contexto de polarizações políticas e religiosas que tendem a obnubilar toda tentativa de 

discernimento. Como diz França Miranda, “já virou lugar comum caracterizar este nosso tempo 

não como uma época de mudanças, mas como uma mudança de época, devido às profundas e 

diversificadas transformações socioculturais que experimentamos.” (MIRANDA, 2014, p. 519). 

A exortação apostólica de Francisco propõe pensar o chamado à santidade nesse novo contexto, 

lançando mão de sua sólida experiência pastoral como arcebispo de Buenos Aires, dos escritos 

de seus antecessores e de vários homens e mulheres reverenciados por sua santidade ao longo 

da tradição, bem como dos pronunciamentos de quatro Conferências Episcopais, oriundas de 

quatro continentes (África, América, Ásia e Oceania).   

                                                           
28 Papa Francisco. Gaudete et Exsultate: sobre a chamada à santidade no mundo atual, p. 37-48. 
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De espírito colegial, o documento é composto de cinco capítulos: o primeiro trata do 

chamado à santidade para o homem e mulher contemporâneos; o segundo, dos dois inimigos 

sutis da santidade (o gnosticismo29 e o pelagianismo30 atuais); o terceiro trata da santidade, à 

luz das bem-aventuranças anunciadas pelo Mestre; o quarto apresenta algumas características 

da santidade no mundo atual; e o último, da relação entre luta, vigilância e discernimento 

inerentes a um caminho de santidade. Iniciando pelas palavras Gaudete et Exsultate, concluindo 

as “bem-aventuranças” anunciadas por Jesus (Cf. Mt 5, 12), o documento é apresentado não 

como tratado sobre santidade com muitas definições e distinções, mas como um “humilde” 

chamado à santidade encarnado no contexto atual, “com seus riscos, desafios e oportunidades”.  

O primeiro capítulo — ao reconhecer a “nuvem de testemunhas” (Hb 12, 1), formada pela fé 

exemplar dos antepassados a nos incitar a não nos determos no caminho de salvação e a 

continuar a correr para a meta (GE, 3) — menciona os sinais de santidade presentes na vida de 

fé e de caridade dos membros mais humildes do povo paciente de Deus (GE, 7), como nos 

lembra a Constituição dogmática Lumen Gentium, do Concílio Vaticano II (LG, 12 apud GE, 

8). Francisco recorda que “todos os fiéis, seja qual for sua condição ou estado, são chamados 

pelo Senhor à perfeição do Pai, cada um por seu caminho” (LG, 11 apud GE, 11). Francisco 

exorta que cada crente discirna o seu próprio caminho e traga à luz o melhor de si mesmo, 

procurando não se esgotar a imitar algo que não foi pensado para ele, pois há muitas formas 

existenciais de testemunho (Cf. GE, 11).  

Francisco, ao final desse capítulo, lembrando a experiência de Santa Josefina Bakhita, 

vendida como escrava aos sete anos de idade, convida a não ter medo da santidade, a não abrir 

mão nem da vida, nem da alegria (Cf. GE, 32) diante desse chamado. No caso citado, poderia 

alguém continuar a ser feliz quando sente que uma parte de si, sem a qual não se é quem 

efetivamente julga ser, passa a ser vilipendiada, insultada?  Procurando jogar uma luz nova 

sobre o chamado à santidade, no capítulo II, Francisco alerta para dois inimigos sutis de um 

caminho de santificação: o gnosticismo e o pelagianismo atuais. Quanto ao primeiro, o 

documento Placuit Deo afirma:  

 
[...] a salvação que a fé nos anuncia não diz unicamente respeito à nossa interioridade, 
mas ao nosso ser integral. De facto, é a pessoa inteira, em corpo e alma, criada pelo 

                                                           
29 Gnosticismo: movimento surgido no início do Cristianismo, já no século I, que 1) enfatizava uma verdade 

especial elevada que apenas os mais iluminados recebiam de Deus; 2) ensinava que a matéria é má; 3) negava 
a humanidade de Jesus. Disponível em: https://www.ocultura.org.br/index.php/Gnosticismo. Acesso em: 26 jun. 
2019, às 14h26. 

30 Pelagianismo: Teologia baseada no pensamento de Pelágio, que enfatiza a capacidade humana e o livre arbítrio, 
doutrina de convicção dos pelagianos, segundo a qual o homem era totalmente responsável por sua própria 
salvação e que minimizava o papel da graça divina. Disponível em: 
http://www.monergismo.com/textos/arminianismo/pelagianismo.htm. Acesso em: 26 jun. 2019, às 14h28. 
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amor de Deus à sua imagem e semelhança, que é chamada a viver em comunhão com 
Ele (P.D. 2018, p. 2). 

 
Francisco observa que o neognosticismo supervaloriza as experiências, raciocínios e 

conhecimentos pessoais, produzindo um enclausuramento em seus sentimentos, de forma a 

excluir a experiência da encarnação que produz a caridade, “[...] preferem um Deus sem Cristo, 

um Cristo sem Igreja, uma igreja sem povo.”31.  Cristo convida-nos a viver a caridade na carne, 

pois é na carne que se demonstra a experiência da encarnação do Cristo, pois como ele mesmo 

diz: 
 

Vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o Reino preparado para vós desde 
a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes 
de beber. Era forasteiro e me acolhestes estive nu e me vestistes, doente e me 
visitastes, preso e viestes ver-me. (Mt 25,34-36). 

  
Certamente as palavras do Cristo ressoam ante os pensamentos neognósticos, 

porquanto quando se deixa de viver a encarnação, deixa-se de produzir amor para com as 

pessoas e a criação de Deus, sendo que, segundo o Papa Francisco, “o amor é o termômetro da 

perfeição.”. Sendo assim, o que fazer com as palavras do Cristo em seguida? “[...] E Ele 

responderá com estas palavras: Em verdade vos digo, todas as vezes que o deixastes de fazer a 

um desses mais pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer.”. (Mt 25,45). 

A sutileza com que o neognosticismo se apresenta faz com que, em dados momentos, 

não se perceba a contra verdade que há em suas superficialidades e, assim, arrebata alguns em 

suas fraquezas, assume uma aparência harmônica, anulando a prática do amor e a encarnação 

do Cristo; Papa Francisco ainda lembra que a sutileza se refere ao fato de que essa doutrina é 

promovida pelos de dentro da Igreja, isto é, por aqueles que ensinam Teologia e Filosofia, por 

aqueles que almejam em suas explicações reduzir toda a verdade do Evangelho às suas reflexões 

racionais.   

No tocante ao neopelagianismo, Francisco lembra que seus adeptos se caracterizam 

pela obsessão pela lei, pelo fascínio em exibir conquistas sociais e políticas e pela ostentação 

no cuidado da liturgia, por exemplo, fazendo da vida da Igreja uma peça de museu ou uma 

propriedade de poucos (Cf. GE, 58). Como remédio contra esse mal, Francisco lembra a 

hierarquia das virtudes, cujo primado pertence às virtudes teologais, recordando que, dentre as 

três (fé, esperança e caridade), a caridade é a maior delas (Cf. GE, 60).  

Se no gnosticismo o conhecimento e a introspecção são essenciais como uma forma 

para se buscar a santidade, a supervalorização da vontade humana e o esforço pessoal são outros 

                                                           
31 Papa Francisco. Gaudete et Exsultate: sobre a chamada à santidade no mundo atual (p. 36-37) – O Gnosticismo 

atual. 
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inimigos sutis. Nesse caso, o Papa Francisco refere-se aos pelagianos e aos semipelagianos (Cf. 

GE, 18). Esse grupo negligencia a graça de Deus, pensando que pode, pelo esforço pessoal, 

alcançar de Deus alguma coisa. O Papa Francisco lembra-se das palavras de São Paulo aos 

romanos quando diz: “Isto não depende daquele que quer, nem daquele que se esforça por 

alcançá-lo, mas de Deus que é misericordioso.” (Rm 9, 16). 

Os adeptos dessa forma de pensar, mesmo discursando a respeito dos benefícios da 

graça de Deus, essencialmente defendem suas próprias forças e superioridade em relação aos 

outros, no tocante aos seus próprios esforços na busca pela santidade. Não é isso que a Igreja 

ensina, pelo contrário:  

Os Padres da Igreja, já antes de Santo Agostinho, expressavam com clareza esta 
convicção primária. Dizia São João Crisóstomo que Deus derrama em nós a própria 
fonte de todos os dons antes de termos entrado no combate. São Basílio Magno 
observava que o fiel se gloria apenas em Deus, porque reconhece estar privado da 
verdadeira justiça e que é justificado somente por meio da fé em Cristo (GE, p. 20). 
 

Em relação ao primeiro, ele alerta para a tendência da pessoa a se fechar numa série 

de raciocínios e conhecimentos que a enclausuram na imanência de sua própria razão ou de 

seus sentimentos (Cf. GE, 36), afastando-as da realidade e das formas concretas de santidade. 

Como diz Francisco, “[...] ao longo da História da Igreja, ficou bem claro que aquilo que mede 

a perfeição das pessoas é seu grau de caridade e não a quantidade de dados e conhecimentos 

que possam acumular.” (Cf. GE, 37). Francisco lembra os limites da razão e o ilegítimo controle 

rigoroso sobre a vida dos outros, além de se referir às diferentes e legítimas maneiras de 

interpretar muitos aspectos da doutrina e da vida cristã, presentes na tradição da Igreja (Cf. GE, 

43).  

Em relação ao segundo, não se pode conceber uma espiritualidade promovida pelos 

esforços humanos, isto é, se é pelos esforços não é pela graça de Deus, mas isso não anula as 

atividades que os santos podem exercer para buscar a espiritualidade, como: assumir a missão 

de construir o Reino de Deus na terra, entregando para isso o corpo e a alma.  O Apóstolo São 

Paulo defendeu que o chamado de Deus inicia no fiel uma vida de busca e construção do Reino 

de Deus.  

Quando, porém, aquele que me separou desde o seio materno e me chamou por sua 
graça, houve por bem revelar em mim seu Filho, para que eu evangelizasse entre os 
gentios, não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém aos que eram apóstolos 
antes de mim, mas fui à Arábia, e voltei novamente a Damasco. (Gl 1, 15-17). 

 
Ao reproduzir a mensagem-vídeo dirigida ao Congresso Internacional de Teologia da 

Pontifícia Universidade Católica Argentina (UCA), ocorrido de 1 a 3 de setembro de 2015, o 

Papa afirma:  
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[a nossa compreensão da doutrina] não é um sistema fechado, privado de dinâmicas 
próprias capazes de gerar perguntas, dúvidas, questões (...); e perguntas do nosso 
povo, as suas angústias, batalhas, sonhos e preocupações possuem um valor 
hermenêutico que não podemos ignorar, se quisermos deveras levar a sério o princípio 
da encarnação. As suas perguntas ajudam-nos a questionar-nos, as suas questões 
interrogam-nos. (Apud GE, 44). 
 

O Papa Francisco termina sua meditação sobre o chamado à santidade, alertando a 

respeito da luta permanente que é a vida cristã, a qual se requer força e coragem para duas 

premissas importantes: a) resistir às tentações; b) anunciar o Evangelho. Mas, ainda segundo 

Francisco, essa luta é vitoriosa, pois permite que os santos se alegrem no Senhor que triunfa na 

vida dos seus filhos. Mas a pergunta é: essas lutas estariam presentes nas vidas de pessoas que, 

ao serem chamadas à santidade, não se enquadrariam em um modelo eclesiástico 

preestabelecido de santos? 

3.4 O chamado à santidade na realidade atual segundo a tradição protestante 
 

Deus uniu-me com Cristo em sua morte e ressurreição, e assim acabou com a minha 
velha vida e me deu uma vida completamente nova em Cristo. Adotou-me em sua 
família e me fez seu filho. Pôs em mim seu Espírito Santo, fazendo de meu corpo seu 
templo. Também me tornou seu herdeiro e prometeu-me um destino eterno, consigo, 
no céu. Isto é o que Ele fez para mim e em mim. Isto é o que sou em Cristo. (STOTT, 
1986, p. 28). 

  
Segundo a tradição protestante, a santificação indica um processo, que acontece diária 

e paulatinamente na vida do santo, de acordo com a busca “pelas coisas lá do alto” como diz 

São Paulo: “portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde 

Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da 

terra; porque já estais mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus.” (Col 3, 1-3). 

 Se a santificação é um processo, a santidade é o resultado desse processo, isto é, por 

meio da primeira, o cristão torna-se santo, adquire o status da segunda. No entanto, esse estado 

de santidade não alcançará sua plenitude em vida terrena, mas quando o santo estiver unido 

com Deus. 

Entendendo que a santificação é algo que acontece diariamente, a expressão “busca 

pela santidade” é ideal para explicar a razão e o estado de dependência diária que o santo possui 

de Deus. Segundo Stott (1986, p. 27), “muitos segredos da santidade não estão revelados na 

Bíblia, e a mente é, por vezes, negligenciada na sua parte da busca pela santidade, pois entende 

que as maiores batalhas nessa busca são travadas na mente do santo.”. Não é sem motivo que 

Cristo associou a liberdade do santo com o conhecimento da Verdade: “E conhecereis a 

verdade, e a verdade vos libertará.” (Jo 8, 32). E ainda a orientação de São Paulo aos crentes de 

Filipos: “Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é 
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justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, 

e se há algum louvor, nisso pensai.”. (Fl. 4,8). 

Em se tratando de conhecimento, a mente tem função primordial, pois é a mente que 

leva o santo à ação, mas o engano da mente pode levar qualquer um à ruína espiritual. Com a 

mente conhece-se a verdade, e com a mente o santo decide a respeito dessa verdade à busca 

pela santidade. O maior exemplo disso foi o próprio Cristo na tentação no deserto, quando 

interpelado por Satanás, a respeito de sua filiação e segurança em Deus, opôs-se aos argumentos 

do maligno com a palavra grega ptai, isto é, “está escrito”. Isso já estava definido na mente do 

nosso Salvador, e não havia brechas para argumentação a respeito de algo que já estava escrito 

e que já era conhecido dEle. (Cf. Mt 4, 1-11). 

Apesar de ser uma batalha travada especialmente na mente do santo, a busca pela 

santidade não acontece sem o impulso do Espírito Santo32. É Ele quem se move e promove a 

santidade na vida das pessoas, e para com as pessoas, no sentido de serem mais santos à imagem 

de Deus, separados das práticas pecaminosas deste mundo, para serem consagrados nesta terra 

a serviço de Deus em favor das pessoas. É obra sobrenatural de Deus (Cf. 1Ts 5, 23; Hb 2, 11), 

mas o cristão pode e deve cooperar com a santidade de forma a buscá-la. (Cf. 2Co 7, 1; Cl 3, 5-

14; Hb 12, 14; 1Pe 1, 22). 

A busca pela santidade na tradição protestante envolve dois aspectos:  

a) a remoção gradual da impureza e corrupção da natureza humana; “Sabemos que 

nosso velho homem foi crucificado com ele para que fosse destruído este corpo de 

pecado, e assim não sirvamos mais ao pecado.” (Rm 6,6); e a sujeição da Igreja 

(corpo) a Cristo como o cabeça (Cf. Gl 5,24);  

b) o desenvolvimento gradual da nova vida em consagração a Deus. “Portanto, pelo 

batismo, nós fomos sepultados com ele na morte para que, como Cristo foi 

ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos vida 

nova. Porque se nos tornamos uma coisa só com ele por morte semelhante à sua, 

seremos uma coisa só com ele também por ressurreição semelhante à sua”. (Rm 

6,4-5). 

A graça, infundida do Espírito Santo de Deus na vida daquele que foi chamado à 

santidade, é plena, auxilia e conduz o santo à santidade. De forma a renovar o homem interior 

segundo a imagem divina, transformando diariamente sua inclinação para o pecado, para a 

ressurreição, para a vida33. Outras referências bíblicas: Cl 2, 12; 3, 1-2; Gl 2, 19. Esses dois 

                                                           
32 O Catecismo Maior de Westminster. Pergunta n. 77, p. 84. 
33 O Catecismo Maior de Westminster. Pergunta n. 75, p. 79. 
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aspectos equivalem à linguagem bíblica da “mortificação do velho homem” (Rm 6, 6; Gl 5, 24) 

e da “vivificação do novo homem” (Ef 4, 24; Cl 3, 10). Embora ocorra no interior do santo, a 

santificação transforma todos os aspectos da vida. (Rm 6, 12; 1Co 6, 15, 20; 1Ts 5, 23). A 

transformação do homem interior, necessariamente, irá promover uma mudança na vida 

exterior. 

O tema da “santidade” e o tema correlato da “santificação” são muito importantes na 

teologia e na tradição protestante reformadas. Foram tratadas várias confissões ao longo da 

história, a partir do século XVI, dentre as principais, estão:  

a) a Confissão Belga: que no artigo 24 trata da santificação do homem e as boas obras. 

Segundo essa confissão, o homem é regenerado por Deus, pela fé, ao ouvir a Palavra 

de Deus e pelo agir do Espírito Santo, fazendo-o um novo homem; isto é, livre da 

escravidão do pecado e impulsionado a viver uma vida santa e boa. Essa fé o garante 

a viver e fazer algo bom para Deus, para o próximo e para ele mesmo, e sem ela 

isto não seria possível34; 

b) o Catecismo de Heidelberg: que, em relação à busca pela santidade, encontra-se a 

menção de que até os mais santos desta terra apenas viveram ou vivem um breve 

começo de obediência aos Dez Mandamentos e procuram agradar a Deus nisso, 

mesmo com a precariedade de duas condições humanas. Essa ordem de Deus, em 

relação aos Dez Mandamentos, condiz com a necessidade de o santo saber sempre 

que sua condição é de total dependência de Deus, para assim buscar com mais 

fervor o perdão para os pecados e uma vida santa35; 

c) os Cânones de Dort: que, em relação à santidade, afirma que os eleitos de Deus (os 

santos), que possuem a plena certeza disso, têm naturalmente motivos para se 

humilharem diariamente diante dEle. Purificam-se de seus pecados diariamente e 

por amor a Deus, como gratidão por tão grande salvação. Não negligenciam a 

piedade; pelo contrário, guardam os caminhos de Deus para conservarem sua 

própria perseverança e para que a face de Deus não se retire deles, pois a 

contemplação da face de Deus na piedade é mais doce do que a vida, e o contrário, 

perder esta vida de contemplação e piedade é mais amargo que a morte36; 

d) Confissão de Fé de Westminster: com respeito à santificação, defende aqueles que 

são eficazmente chamados e regenerados pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, 

                                                           
34 A Confissão Belga. Artigo 24. 
35 O Catecismo Heidelberg. Perguntas e respostas 114 e 115. 
36 Os Cânones de Dort. Título 4, artigo 13. 
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pelo seu Espírito e pela sua Palavra, segundo os quais todo o domínio do pecado é 

destruído, passando o santo a viver não mais pela escravidão do pecado, mas de 

Cristo. Os pecados, tendências e desejos são mais e mais regenerados, e os santos 

mais e mais vivificados e fortalecidos para a prática da santidade, em gratidão a 

Deus e em favor dos outros37.  

 
Em todas as confissões, Catecismo e Cânone acima, encontram-se as premissas de que 

Deus, pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, vem ao encontro do pecador e o salva, 

destruindo todo o poder do pecado sobre ele, de forma a promover na vida desse pecador, pelo 

Espírito Santo, uma vida de busca diária a Deus e sua santidade, reconhecendo sua precariedade 

e dependência total de Deus nas boas obras em favor dos outros. Sendo essa busca de santidade 

permanente, enquanto vivo na terra, e, plenamente, quando estiver com Deus na eternidade. 

O chamado de Deus à santidade a alguém não requer condições preestabelecidas pela 

Igreja, pelos homens e sociedade, mas requer critérios privativos de Deus, os quais não são 

revelados em sua Palavra e aos homens. Aos chamados à santidade, Deus requer uma busca 

constante por ela, no sentido de serem mais parecidos com ele, em sua imagem e semelhança, 

na realização de boas obras em favor dos homens, para sua própria glória.  

De acordo com essa única premissa, a de que Deus não requer condições humanas 

“perfeitas” preexistentes para chamar alguém à santidade – isto é, chama as pessoas como estão 

e são – uma pergunta pode saltar em meio a essas considerações: seria possível pensar que Deus 

chama: pessoas honestas, bons pais e mães, políticos, profissionais liberais exemplares, donas 

de casa, fariseus, saduceus, escribas, heterossexuais, mentirosos, desobedientes aos pais, 

homossexuais e transexuais, em suas próprias condições, para conduzi-los no caminho de 

santidade, considerando as palavras do Papa Francisco: “Todos os fiéis, seja qual for sua 

condição ou estado, são chamados pelo Senhor à perfeição do Pai, cada um por seu caminho”38. 

Ribas observa acerca da obra Honest to God – que a tradução brasileira traz o título 

“Um Deus Diferente” do bispo John Robinson39 - que pelo amor seremos capazes de entender 

                                                           
37 Confissão de Fé de Westminster. Capítulo XIII - da Santificação. 
38 Papa Francisco. Gaudete et Exsultate: sobre a chamada à santidade no mundo atual. (GE, 11). 
39John Arthur Thomas Robinson (Cantuária, 16 de maio de 1919 — Yorkshire, 5 de dezembro de 1983) foi um 

escritor, pesquisador do Novo Testamento, e bispo anglicano de Woolwich na Inglaterra. Foi professor e, mais 
tarde, deão da Universidade de Cambridge, até sua morte, em 1983, em razão de um câncer. Junto com o teólogo 
Harvey Cox, de Harvard, John Robinson foi um dos construtores da assim chamada teologia secular. Honest to 
God do bispo anglicano John A. T. Robinson foi um livro que influenciou muitos dos que fizeram estudos 
teológicos na década de 1960. A tradução portuguesa, editada pela Morais, uma editora que tinha à sua frente 
católicos progressistas, recebeu o título - Um Deus Diferente (1967).  O bispo Robinson pretendeu sublinhar, à 
luz de Dietrich Bonhoeffer e de Paul Tillich,  a necessidade de a igreja sair da visão tradicional religiosa, que 
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que os seres humanos não são formados a partir de fórmulas matemáticas, mas de forma 

“diversa”: 

Robinson defendia que a intenção do seu livro era primeiramente missionária, no 
sentido de ajudar aqueles que se encontravam nas margens da fé. Robinson combate 
a maneira como os seres humanos têm sido tratados, como se fossem construídos a 
partir de uma fórmula matemática, que ignora todas as complexidades da vida e das 
relações. Somente o amor, defende Robinson, é o princípio maior que deve reger as 
relações e que leva a um entendimento profundo do outro. (RIBAS, 2002, p. 2,3). 
 

As indagações de Robinson, em Um Deus Diferente, partem de inquietações pessoais 

a respeito da vida eclesiástica e do próprio cristianismo, no sentido de entender a vida humana 

em relação ao divino não transcendental e distante, mas natural e próximo. Para tanto, utiliza-

se, além de suas argumentações pessoais, de três premissas – dos teólogos: Paul Tillich, Dietrich 

Bonhoeffer e Rudolf Bultmann – brevemente citadas: 

À luz do sermão de Tillich, “A profundidade da existência”, Robinson obtém a 

perspectiva de um Deus que não está fora e além dos céus, e em Quem necessitamos de certo 

esforço para acreditar pelos simbolismos religiosos tradicionais - supranaturalista, mas esse 

Deus é a profundidade e a base de todo o nosso ser – “esta profundidade é o que significa a 

palavra Deus.” (ROBINSON, 1967, p. 25). Em “Letters and Papers from Prison” de 

Bonhoeffer, Robinson observa a intenção do autor em entender que Deus chama pessoas, no 

século XX (século em que Bonhoeffer viveu), “a uma forma de cristianismo que não depende 

da premissa religiosa, exatamente como São Paulo chamou os homens do século I a uma forma 

de cristianismo que não dependia da premissa da circuncisão.” (ROBINSON, 1967, p. 27). O 

contrário desse modo de entender seria um molde de pensamento “religioso”. E finalmente, à 

luz de Bultmann em “Novo Testamento e Mitologia”, Robinson observa o destaque do 

“elemento mitológico” que intenciona fazer com que o Novo Testamento se torne “algo mais” 

do que uma história, e o transforma em uma narrativa extraordinária “mitológica”, que, segundo 

Bultmann, ao invés de atrair, repele o homem moderno. 

Nessas direções, Robinson (1967, p.77) argumenta em defesa de um entendimento de 

Deus “aqui e agora”, um Deus que esteja voltado às pessoas, engajado, que pertença a este 

mundo e não distante. Segundo ele, Deus não se encontra em simples atitudes religiosas que 

façam com que os “chamados” ofereçam as costas ao mundo, mas na dedicação incondicional 

para com os outros, tendo como base o amor αγάπη. O sinal de Cristo em sua comunidade é 

primeiramente o amor, e o verdadeiro amor aceita as pessoas, sem estabelecer condições, 

exatamente como são. Dá-lhes valor e sentido às suas vidas. 

                                                           
fala de “um Deus lá em cima”, fora deste mundo, para cultivarmos uma ideia de Deus bem presente no aqui e 
agora; um Deus que esteja mais preocupado com o mundo do que com a Igreja.  
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3.5 Alguns aspectos sobre a busca de santidade nas teologias Católica e Protestante  
 

Em suma, as abordagens de busca à santidade nas tradições católica e protestante 

apresentam elementos em comum, essenciais para um entendimento a respeito dessa prática 

que caracteriza a igreja de Jesus Cristo.  

No primeiro século, os discípulos, junto com os outros cristãos, após a morte, 

ressurreição e assunção de Jesus, aguardavam, conforme recomendações do mestre, o dia da 

descida do “Poder”, ou seja, do poder de Deus prometido por Jesus; o que aconteceu com a 

descida do Espírito Santo descrita em Atos 2.  
 

Segundo as Escrituras, a vinda do Espírito de Deus é um fenômeno do final dos 
tempos: o Espírito é descrito como a dádiva de Deus à comunidade escatológica, mais 
ainda: como força de Deus que cria realmente o Israel escatológico (Cf. Is 32, 15; 44, 
3; Ez 11, 19; 36, 26s; 37, 14 Jl 3, 1s). As experiências profundamente impressionantes 
do Espírito na comunidade primitiva tinham de aprofundar a consciência já despertada 
por Jesus: agora acontece a realização escatológica, agora o povo de Deus é 
reconstituído! (LOHFINK, 2011, p. 124). 

  
Como já visto, a descida do Espírito Santo marca o início da Igreja, no sentido de 

estabelecer uma comunidade que possui características novas para a sociedade de Jerusalém, 

de acordo com Atos 2, 42-47. Nesse evento, Cristo torna-se o centro daquela comunidade e 

promove, pelo poder do Espírito Santo, uma busca pela santidade. Segundo essa passagem, os 

membros das comunidades perseveravam nos ensinos dos apóstolos, praticavam a comunhão 

fraterna, celebravam a Eucaristia, possuíam assiduidade na oração, temor a Deus, dividiam seus 

bens com os necessitados, louvavam a Deus e cultivavam a simpatia de todo o povo e, assim, a 

comunidade crescia a cada dia. 

Nota-se que essas características de prática de vida são comuns entre as tradições 

católicas e protestantes. Ambas concordam que o início da vida prática cristã acontece com o 

chamado primeiro de Deus ao crente. Deus chama pessoas à santidade, e o mesmo chamado 

inicia no crente uma busca pela santidade, no sentido de se assemelhar à pessoa de Jesus Cristo. 

À luz dessas palavras, e tendo em mente as interpelações tantas vezes ouvidas na 

prática pastoral, voltamos à questão anterior: “haveria então a possibilidade de um caminho de 

santidade para aquele ou aquela que vive a condição homossexual ou transexual?” Sem a 

intenção de polemizar, propõe-se com essa pergunta pensar como os ouvidos sensíveis à 

musicalidade evangélica, e que se encontram nessa condição, irão acolher essa exortação. Seria 

uma palavra dirigida também a eles ou algo para eles descartado de antemão? Haveria espaço 

para a santidade em suas vidas, salvo negando uma parte essencial de si mesmos? E negando-

a, não estariam também negando a afirmação de que todos os fiéis, seja qual for a sua condição 
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ou estado, são chamados à perfeição do Pai? Diz, assim, o Papa Francisco: “És uma consagrada 

ou um consagrado? Sê santo, vivendo com alegria a tua doação. Estás casado? Sê santo, amando 

e cuidando do teu marido ou da tua esposa, como Cristo fez com a Igreja. És um trabalhador? 

Sê santo, cumprindo com honestidade e competência o teu trabalho a serviço dos irmãos.” (GE, 

14). Nessa linha de raciocínio, não se poderia dizer: “És homossexual? Sê santo! És transexual? 

Sê santo!?” Não haveria ainda mais razão para pensar a gravidade dessas palavras quando as 

dirigimos não a uma condição passível de escolha (ser ou não ser consagrado, casado ou 

trabalhador), mas a pessoas cujo estado está intimamente, senão essencialmente, ligado à sua 

condição existencial? Como defendem a comunidade LGBTI+? 

Na tentativa de jogar novas luzes sobre uma questão que parece incongruente com as 

tradições cristãs católica e protestante – uma vez que a maioria das reflexões, no campo da 

teologia moral referentes à condição homossexual, é senão de condenação, ao menos de ênfase 

na questão da orientação sexual, como diz Vidal:  

“[...] de acordo com o Magistério Eclesiástico, a respeito da orientação homossexual, 
há a distinção entre orientação homossexual e atividade homossexual, sendo que a 
primeira é considerada desordenada – por levar um comportamento moralmente 
inaceitável e a segunda é desqualificada, por seu caráter não natural; falta de 
complementaridade afetiva e a falta de abertura para a transmissão da vida. Apesar 
de se manter posição de compreensão e não discriminação de pessoas dessa 
orientação, o Magistério opõe-se abertamente à sua equiparação ao matrimônio 
heterossexual, negando-lhes a possibilidade de adoção ou acesso às novas técnicas 
de reprodução assistida” (2008, p. 172-173). 

 
e Schwertley: 

“Se um homossexual se torna um cristão, ele deve deixar de lado tanto atos quanto 
pensamentos homossexuais; portanto, quando se torna um cristão, ele deixa de ser 
um homossexual. Ele deve ainda às vezes ser tentado, mas ele se recusa a abrigar, a 
flertar com, e a cometer tais ações abomináveis” (1996). 

 
Faremos uso, agora, da metáfora introduzida por Giorgio Agamben (2009, p. 69), para 

propor um discernimento a respeito da espiritualidade e busca de santidade junto àqueles que 

vivem na condição homossexual ou transexual. Propõe-se, portanto, uma volta à experiência 

mística paulina do chamado para refletir justamente sobre a condição daqueles que se sentem 

profundamente tocados pela mensagem cristã e o chamado à santidade no seio de uma 

comunidade diferente dos referenciais cristãos preestabelecidos. Saulo, em busca da santidade 

judaica na estrada de Damasco, munido de referenciais farisaicos e uma autorização para trazer 

presos a Jerusalém - todos os que ele encontrasse seguidores de Jesus Cristo, vive uma 

experiência mística, na qual é cegado de suas referências e redirecionado a uma nova 

perspectiva.  

A intenção é, pois, estabelecer uma ponte entre a experiência paulina a caminho de 

Damasco e as tentativas pastorais de compreender a existência de busca de santidade no meio 
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LGBTI+, suspendendo estrategicamente os tratados e as falas condenando as condutas homo e 

transexuais, a fim de abrir um espaço a essas vozes que desejam, mas muitas vezes não 

conseguem ou nem lhes é dada a permissão de manifestarem-se, buscar um caminho de 

santidade, sem negar sua condição existencial, traço essencial do que são e sem o qual não 

sabem e não podem viver, como diz Andrew Sullivan: 

 
Ser gay não tem relação direta com o sexo em si. Tem fundamentalmente relação com 
a nossa identidade emocional íntima. Tem fundamentalmente relação com nosso 
modo último de amar e com a maneira pela qual isso pode nos tornar íntegros como 
seres humanos. (GUMBLETON, 2005, p. 48). 

 
 Talvez a Igreja, entendendo a proposta de Agamben, no sentido de voltar-se ao arcaico 

para jogar luzes sobre o presente, seja impulsionada a abrir um espaço nos meios acadêmicos e 

pastorais, a fim de pensar mais abertamente a questão. 

 
3.6 A inspiração da arché 
 

Mas a origem não está situada apenas num passado cronológico: ela é contemporânea 
ao devir histórico e não cessa de operar neste, como o embrião continua a agir nos 
tecidos do organismo maduro e a criança na vida psíquica do adulto. A distância – e, 
ao mesmo tempo, a proximidade – que define a contemporaneidade tem o seu 
fundamento nessa proximidade com a origem, que em nenhum ponto pulsa com mais 
força do que no presente. (AGAMBEN, 2009, p. 69). 

 
Saulo perseguia o modus vivendi daqueles que estavam exercendo a piedade com 

simplicidade, entendendo claramente que o Messias seguido por eles não correspondia ao 

modelo esperado e anunciado pelas Escrituras. Eles estavam, portanto, desqualificados em 

relação ao modelo institucional judaico vivido por ele, pois possuíam características novas de 

uma vida em Cristo que provocaram a motivação pessoal para corrigir e combater. 

 A cegueira provocada pela luz vinda do céu que o envolveu de claridade (Cf. At 9,3) 

poderia estar associada à perda de seus referenciais religiosos. As suas certezas e valores 

religiosos parecem ter ficado em suspenso (epoché?), quando caindo por terra, ouviu uma voz 

que lhe dizia: Saul, Saul, por que me persegues? (Cf. At 9,4). Com os olhos abertos, mas cego, 

é conduzido no “seu” escuro – apesar de sua clareza e determinação interior e anterior, que o 

fizeram seguir em direção às comunidades do Caminho – permanecendo três dias sem ver, e 

nada comeu nem bebeu (Cf. At 9,9).  

Considerando que a experiência mística de Saulo na Estrada para Damasco – fazendo 

uso do referencial de Agamben (2009, p. 69) – pode ser constituída à arché40 para elucidar e/ou 

inspirar reflexões para o presente e o futuro; e a cegueira provocada pela luz divina – fazendo 

                                                           
40 Isto é, um evento primeiro que elucida movimentos, a origem.  
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uso do referencial de Husserl (1989, p. 53) – seja uma espécie de epoché41, poder-se-ia propor:  

a) o exercício de ponderar sobre o presente momento em que a Igreja (tendo como 

origem arché Saulo, representando toda a tradição judaica rabínica) exclui 

homossexuais e/ou transexuais (tendo como ponto de análise os relatos iniciais, que 

apontam para o desligamento dessas pessoas de suas comunidades cristãs) que não 

se encaixam ou se enquadram em um modelo preestabelecido de fiéis;  

b) a suspensão de juízo (epoché) para que se ouçam as vozes daqueles que se sentem 

perseguidos em sua condição, dizendo e/ou fazendo uso (chresai) das palavras do 

Mestre: por que me persegues? 

 
Tendo em vista a proposta para esses dois exercícios, vejamos dois ministérios – New 

Ways Ministry e Presbyterian Church – que decidiram ouvir as vozes dos que clamam: por que 

me persegues? E que possivelmente se tornaram esses que soam o mesmo clamor.  

3.7 New Ways Ministry & Presbyterian Church: a decisão de escuta 
 

Debater aspectos doutrinários e teológicos sobre a homossexualidade e tendenciar para 

determinado ponto de razão, nessa pesquisa, certamente fugiria da proposta inicial de “escuta 

às vozes que clamam”, colocando entre parênteses o fenômeno, não ignorando sua existência 

de fato e ao mesmo tempo não exercendo juízo de valor.   

Nessa direção – lembrando que, este capítulo se iniciou abordando a busca de 

santidade nas tradições Católica e Protestante – seria oportuno também conhecer a prática 

daqueles que decidiram ouvir os clamores de pessoas homossexuais e transexuais excluídas, 

perseguidas e/ou marginalizadas, nas tradições Católica e Protestante, como: o ministério 

católico New Ways Ministry e a Igreja presbiteriana dos Estados Unidos Presbyterian Church 

(PCUSA). 

 

3.7.1 New Ways Ministry (NWM) 
 
O trabalho de Gramick e Nugent baseou-se firmemente nas crescentes mensagens 
positivas que a Igreja no final da década de 1970 oferecia aos gays e lésbicas: 
mensagens de justiça, aceitação, diálogo e reconciliação. Seu trabalho como 
“construtores de pontes” os encontrou buscando, em uma direção, pessoas gays e 
lésbicas e, na outra direção, pessoas trabalhando dentro das estruturas da Igreja42. 

 
Em 1969, o padre Fat Nidorf deu início, na Flórida, a uma organização católica LGBT, 

                                                           
41 Em Husserl, constitui-se em suspender o juízo, isto é, colocar entre parênteses, fazer uma conversão do exterior 
para o interior e deixar vir à tona. (DEPRAZ, 2006, p. 3)  
42 Disponível em: https://www.newwaysministry.org/about/history/ - Acesso em: 07 jul. 2019, às 18h04. 
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denominada Dignity, o movimento consistia em reunir católicos gays e lésbicas para conversar. 

Cerca de dois anos depois, a irmã Jeannine Gramick iniciou um encontro com católicos gays e 

lésbicas na Filadélfia; ao mesmo tempo, incentivava o ministério para eles. Pouco tempo depois, 

juntou-se a ela o Padre Robert Nugent e, dessa união, foi fundada a New Ways Ministry (NWM), 

cuja proposta visava construir pontes de diálogo, reconciliação e justiça43.  

 Esse ministério propõe oportunidade de desenvolvimento espiritual e 

crescimento para os católicos gays e lésbicas, com retiros nos fins de semana em todo o país, 

organizados especificamente para esse público, que inclui, também, familiares e freiras 

lésbicas44.  

Na década de 90, após várias tentativas de demovê-los da ideia de um ministério 

voltado aos LGBTI+, a Igreja Católica rompeu com a NWM. Eis o que diz a Notificação da 

Congregação para a Doutrina da Fé: 

O Pe. Nugent e a Ir. Gramick afirmaram várias vezes que procuram, de harmonia com 
a doutrina da Igreja, tratar as pessoas homossexuais «com respeito, compaixão e 
delicadeza».[4] Ora, a propagação de erros e ambiguidades não é coerente com um 
comportamento cristão de verdadeiro respeito e compaixão: as pessoas que se 
confrontam com a homossexualidade têm o direito, não menos que as outras, de 
receber o ensinamento autêntico da Igreja da parte de quem pastoralmente as 
acompanha. As ambiguidades e os erros da posição do Padre Nugent e da Irmã 
Gramick criaram confusão entre os católicos e prejudicaram a comunidade da Igreja. 
Por tais motivos, proíbem-se permanentemente a Ir. Jeannine Gramick, S.S.N.D., e o 
Pe. Robert Nugent, S.D.S., de exercerem qualquer actividade pastoral em favor das 
pessoas homossexuais, não podendo os mesmos [sic], por um período indeterminado, 
ser eleitos para qualquer cargo nos respectivos Institutos religiosos. 
O Sumo Pontífice João Paulo II, na Audiência concedida a 14 de maio de 1999, ao 
abaixo assinado Secretário, aprovou a presente Notificação, decidida na Sessão 
Ordinária desta Congregação, mandando que fosse publicada. Roma, Sede da 
Congregação, 31 de maio de 1999. 

 
3.7.2 Presbyterian Church (PCUSA) 

  
Os puritanos presbiterianos imigraram para os Estados Unidos da América, quando 

ainda era uma colônia da Inglaterra, e estabeleceram-se no Norte dos EUA. Em 1861, por causa 

da Guerra Civil, a Igreja Presbiteriana dividiu-se entre presbiterianos do Norte e do Sul. Essa 

divisão aconteceu em razão dos problemas com a interpretação das Escrituras acerca da 

escravidão. A PCUSA mantém a Confissão de Fé e os Catecismos de Westminster, mas 

acrescentou outras confissões e guias doutrinários (opondo-se aos “restritos” padrões) em seu 

Book of Confessions, como também criou a Confession of 1967, como uma contemporânea 

                                                           
43 Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/590437-jubileu-de-stonewall-tempo-para-uma-feliz-

oracao. Acesso em: 08 jul. 2019, às 11h43. 
44 Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/590437-jubileu-de-stonewall-tempo-para-uma-feliz-

oracao. Acesso em: 08 jul. 2019, às 11h50. 
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declaração de fé45. 

A Assembleia Geral “afirma a sua convicção de que nem a Igreja como corpo de 
Cristo, nem os cristãos como indivíduos, podem ser neutros ou indiferentes para o mal 
no mundo; afirma a sua responsabilidade de falar sobre questões sociais e morais para 
o incentivo e instrução da Igreja e seus membros, buscando sinceramente, tanto para 
conhecer a mente de Cristo e de falar sempre com humildade e amor; lembra as igrejas 
que seu dever não é apenas para incentivar e treinar seus membros em obediência 
diária à vontade de Deus, mas corporativamente para revelar a graça de Deus nos 
lugares de sofrimento e necessidade, para resistir às forças que tiranizam, e para apoiar 
as forças que restauram a dignidade de todos os homens como filhos de Deus, pois só 
assim é o evangelho mais plenamente proclamado.”46. 
 

Após cerca de 35 anos em debate, em 17 de março de 2015, a PCUSA finaliza a votação 

– não sem protestos – sobre a aceitação e o reconhecimento do casamento entre pessoas do 

mesmo sexo – muito embora já em 2011 já ordenava gays e lésbicas – A Alteração 14-F da 

constituição da Igreja redefine a descrição de casamento em seu Livro de Ordem, considerando 

também a união matrimonial entre pessoas do mesmo sexo, aceitando-a como família. Em nota, 

a direção da Igreja justifica: “Nós temos um monte de estudantes que entram em nosso 

ministério com a história de ser um dos motivos de dor e vergonha na igreja”; “Nosso objetivo 

é compartilhar com eles o amor de Jesus Cristo, e para que eles saibam que eles são totalmente 

amados, plenamente acolhidos não importa como eles sejam ou quem eles sejam.”47. 

Há uma minoria conservadora teologicamente na PCUSA que diverge da aceitação de 

casamentos e ministérios de pessoas LGT (lésbicas, gays e transexuais). Esses estão em 

processo de ruptura e criação de uma nova Igreja48.  A Igreja Presbiteriana Brasileira há anos 

rompeu o relacionamento com a PCUSA. 

3.8 A Escuta das vozes LGBTI+: um risco em nome do Evangelho 
 

Ao ser entrevistado sobre o lançamento de seu livro intitulado Building a Bridge, o 

Padre James Martin realça a importância de dar ouvidos às vozes: 

É essencial ouvir os próprios católicos LGBT. A primeira edição do livro continha 
principalmente meus próprios pensamentos sobre como a Igreja institucional e os 
católicos LGBT poderiam se aproximar. É claro, esses pensamentos se baseavam nas 
minhas interações com ambos os grupos, mas, nesta edição, eu realmente quis dar voz 
às próprias pessoas LGBT: para permitir aos leitores ouvir suas próprias histórias. [...] 
eu acho que aprendemos melhor com as histórias. Quando eu estava escrevendo meu 
livro sobre Jesus, há alguns anos, me deparei com uma ótima citação de Walter 
Brueggemann, o biblista, que dizia que os lugares mais profundos das nossas vidas – 

                                                           
45 Disponível em: http://doutrinacalvinista.blogspot.com/2006/12/breve-histrico-da-igreja-presbiteriana.html. 

Acesso em: 08 jul. 2019, às 07h46. 
46 Disponível em: https://www.presbyterianmission.org/what-we-believe/social-issues/. Acesso em: 07 jul. 2019, 

às 16h53. 
47 Disponível em: https://guiame.com.br/gospel/mundo-cristao/igreja-presbiteriana-dos-estados-unidos-pcusa-

finaliza-votacao-e-aprova-casamento-gay.html#.VgRCGWRVikp. Acesso em: 08 jul. 2019, às 11h01. 
48 Disponível em: https://www.ultimato.com.br/conteudo/igreja-presbiteriana-americana-permite-que-gays-e-

lesbicas-sejam-ordenados. Acesso em: 08 jul. 2019, às 11h08. 
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lugares de “resistência e abraço”, como ele os chamou – não são alcançados com 
definições, mas sim com histórias. Essa é uma das razões pelas quais Jesus ensinava 
tão frequentemente com histórias – as parábolas. Quando lhe perguntam sobre o reino 
de Deus, ele não dá uma definição, ele conta uma história. Uma definição, às vezes, 
pode fechar a mente; uma história pode abri-la. Então, eu quis compartilhar histórias 
das vidas dos católicos LGBT49. 

 
Já o bispo auxiliar da Arquidiocese de Detroit, D. Thomas John Gumbleton (2005, p. 

35-53), expõe seu testemunho a respeito de seu irmão mais novo Dan (que saíra do seminário, 

casou-se, teve quatro filhas e, após 15 anos de casado, divorciou-se), ao receber uma carta 

bombástica de Dan sobre sua homossexualidade. Fala do fato de ter ficado com raiva do irmão 

por temer o juízo de outras pessoas, pelo fato de ser um bispo já em 1968. Esse seu sentimento 

de raiva foi quebrado, quando toda a família esteve presente no casamento de uma das filhas de 

Dan, ao ver que todos o aceitavam como ele era, exceto sua mãe que o indagara dois anos 

depois, com a pergunta: “Dan vai para o inferno?” Em resposta, D. Gumbleton diz: “Deus não 

nos manda para o inferno por causa da pessoa que somos”, acreditando realmente que suas 

palavras à sua mãe eram verdadeiras. 

Porém, a pergunta de sua mãe lhe abrira seus olhos, em relação à dor e à angústia que 

as pessoas vivem internamente, e em comunidade, especialmente as cristãs, pois as 

comunidades exercem uma atitude limitada e negativa em relação às pessoas homossexuais, 

segundo ele. Em seu depoimento, D. Gumbleton compartilha o testemunho da mãe de uma 

menina lésbica que, ao temer o julgamento das pessoas de sua comunidade, disse: “minha filha 

continua a ser honesta, caridosa e amorosa, valorizada por Deus, que sempre conheceu seu 

segredo. Estou desiludida com o fato de minha Igreja insistir que ela é de algum modo inferior, 

enquanto tenta convencer os outros de que ela é uma ameaça para a sociedade.”.  

Após essa experiência pessoal, pessoas – da comunidade homossexual e de famílias 

de pessoas homossexuais – procuraram-no com indagações e angústias, dando-lhe a 

possibilidade de ajudar a um extraordinário número de pessoas. (2005, p. 43). E ainda diz: 

[...] conheci muitas pessoas que me ajudaram a compreender ainda melhor. Foi 
preciso uma batalha para eu chegar a esse ponto, mas quando cheguei descobri muitas 
pessoas belas que sofrem muito e que precisam demais de um bom ministério pastoral. 
E agora também vejo como é importante ir ao encontro das pessoas de maneira 
pastoral. E fazer da Igreja uma comunidade verdadeira acolhedora e inclusiva. (2005 
p. 43).  

   
Se nos relatos inicias de pessoas homossexuais e transexuais, a partir da aplicação do 

método fenomenológico e da epoché, pôde-se extrair os sentimentos de: rejeição (desligamento 

da comunidade cristã), busca de santidade e falta de amor demonstrada pela Igreja; os mesmos 

                                                           
49Disponível em: https://www.diversidadecatolica.com.br/2018/04/22/a-igreja-precisa-ouvir-as-pessoas-

homossexuais-entrevista-com-o-jesuita-americano-james-martin/. Acesso em: 08 jul. 2019, às 12h10. 
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(relatos) podem – como afirma Gumbleton – ajudar as comunidades cristãs a não só 

compreender melhor esse novo fenômeno, mas vencer a batalha que há entre as concepções 

internas – ministeriais e eclesiológicas – e as pessoas que sofrem e que precisam de um 

ministério pastoral efetivo. 

Nesse sentido – como diz Agamben, ao ir em busca do arcaico, o antigo, não para 

repeti-lo, já que isso é impossível, mas para buscar nele a inspiração, o princípio de algo novo, 

forjando um futuro luminoso em contraste com as trevas do presente (2009, p. 69) – o apóstolo 

Paulo (o archaico), poderia ser o princípio (a arché) de uma atitude de inquietação 

contemporânea no interior das igrejas. Muito embora, acreditasse que os fariseus não tinham 

compreendido o perigo real que o cristianismo representava ao judaísmo, levando-o a assumir 

uma posição pessoal, quando se dirige ao sumo-sacerdote, a fim de pedir cartas de autorização 

para trazer os do Caminho, mostrando-se determinado e seguro de suas convicções e certo de 

estar obedecendo a Deus, isso não impediu que ele fosse interpelado pela voz de Jesus que 

ecoava no interior das primeiras comunidades – Como vimos, cegado de suas convicções, ele 

tem uma mudança (metanoia) em seu modo de ver, passando de perseguidor a perseguido, após 

o seu encontro com Jesus no caminho de Damasco. Tal experiência pode servir também de 

referência a pensarmos que a escuta das vozes de pessoas homossexuais e transexuais, aqui 

escutadas, apesar de convicções e tradições eclesiásticas, pode ser o chamado de forma geral, 

urgente e inquietante para o exercício do amor em favor de pessoas homossexuais e transexuais 

que se sentem excluídas de nossas comunidades eclesiais. 

3.9 A Teologia Bíblica e os desafios de uma interpretação das Sagradas Escrituras a partir 
de uma perspectiva LGBTI+ 

 
Este tópico passa bem longe de uma proposta para a teologia sistemática em torno dos 

textos bíblicos em relação à homossexualidade. O que se pretende aqui é, a partir da perspectiva 

LGBTI+, mostrar algumas pesquisas e discussões – André Musskopf (2008, p. 126) chama isso 

de batalha – tendo como ponto de partida textos bíblicos que mencionam, e/ou condenam, a 

homossexualidade.  Os “textos de terror”50 – assim chamados pela comunidade LGBTI+ e 

teólogos Queer – consistem em três passagens no Antigo Testamento (Gn 19,1-25; Lv 18,22 e 

20,13) e três no Novo Testamento (1Co 6,9; 1Tm 1,10 e Rm 1,26-27)51. 

                                                           
50 Segundo Musskopf (2008, p. 126), esse termo foi cunhado por Phyllis Trible. Um dos seus artigos que trata do 

assunto é: Texts of Terror (Philadelphia: Fortress Press, 1984). Disponível em: 
http://ww.jeankimhome.com/Documents/Resources-Commentaries/TRIBLE-TERROR.pdf. Acesso em: 09 jul. 
2019, às 08h41. 

51 O método para análise exegética do texto é o “Histórico Crítico”, definido como método que faz uso de 
ferramentas como: crítica faz fontes, crítica das formas e crítica da redação. Disponível em: 
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Fazendo uso do referencial de D. J. Good, Musskopf em seu texto apresenta três 

estratégias utilizadas por intérpretes ao lidar com estes textos:  

Na estratégia de “restauração” a ênfase está em mostrar que os textos utilizados na 
discussão de relações entre pessoas do mesmo sexo não são aplicáveis ao debate 
contemporâneo da homossexualidade e, por isso, precisam estar subordinados a outros 
textos dentro da própria Bíblia. A estratégia de “omissão” é um desenvolvimento da 
anterior, confirmando que o material bíblico não contém nada diretamente pertinente 
aos debates contemporâneos sobre (algumas) relações entre pessoas do mesmo sexo, 
mas acrescenta que tais textos se referem a atos específicos, ao invés de toda gama de 
relações homoeróticas. A última estratégia proposta pelo autor é a de “acabamento”, 
onde se assume que há material bíblico que condena relações entre pessoas do mesmo 
sexo, e se contrapõe estes textos com outros materiais e conclusões de leitores/as 
contemporâneos. (2008, p. 127). 

 
Segundo o pesquisador, os estudos em função de uma desmitificação da 

homossexualidade na Bíblia inspiraram outros teólogos gays e teólogas lésbicas a levarem 

adiante as pesquisas, inaugurando e consolidando um novo campo na Teologia. (MUSSKOPF, 

2008, p. 129).   

Vito (2005, p. 140) afirma que há limitações de dados bíblicos para seu uso na 

abordagem da homossexualidade contemporânea. Ele faz algumas considerações em relação a 

esses “textos de terror” do Antigo Testamento (AT): 

a) Gênesis 19,1-25 ([...] onde estão os homens que vieram para a tua casa esta noite? 

Traze-os para que deles abusemos. Gn 19,5b) – trata-se de um estupro coletivo 

com intenções de humilhação, e não de relações homossexuais, sendo que a 

condenação dos sodomitas se deu por total desprezo às obrigações da 

hospitalidade.  Nelson (2008, p. 54) observa que o pecado dessa cidade consistia 

na quebra das leis de hospitalidade e justiça; além disso, a interpretação “sexual” 

apareceu somente após alguns séculos no livro dos Jubileus; 

b) Levítico 18,22 (Não te deitarás com um homem como se deita com uma mulher. É 

uma abominação.) – Lv 20,13 (O homem que se deita com outro homem como se 

fosse uma mulher, ambos cometeram uma abominação; devem morrer, e o seu 

sangue cairá sobre eles.) – Em geral, Vito (2005, p. 145) questiona a existência de 

real preocupação com o relacionamento de pessoas do mesmo sexo no AT, pois os 

textos são escassos; já os textos acima, segundo ele, provocam a dúvida de uma 

inserção posterior, uma vez que a abordagem a relacionamentos de pessoas do 

mesmo sexo constavam apenas nas Leis médio-assírias, tampouco nos códigos 

                                                           
https://cpaj.mackenzie.br/wp-content/uploads/2018/11/6-O-dilema-do-m%C3%A9todo-hist%C3%B3rico-
cr%C3%ADtico-na-interpreta%C3%A7%C3%A3o-b%C3%ADblica-Augustus-Nicodemus-Lopes.pdf. 
Acesso em: 09 jul. 2019, às 10h17. 
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Eshuna e de Hamurabi. Outra questão é a inexistência de terminologia hebraica para 

nomear o relacionamento homossexual, ou homossexualidade (termo cunhado por 

volta de 1892), mas antes disso se tratava apenas por “inversão sexual”. Outro fator 

é a abordagem de comunidade moral no AT, algo que não remete ao indivíduo, mas 

ao coletivo moral. Portanto, a sexualidade privativa da pessoa e o entendimento de 

sexualidade hoje não encontram ressonância no AT. Já, Nelson (2008, p. 55) 

argumenta que os textos acima, incluindo Dt 23,17; Rs 14,24; 15,12 e 22,46, todos 

estão em um contexto de cerimônia religiosa; sendo assim, a sexualidade não era 

considerada um “poder sagrado” misterioso, mas parte da vida humana para ser 

usada com responsabilidade em gratidão ao Criador.  

 
Em relação aos “textos de terror” do Novo Testamento (NT), Nelson (2008, p. 55) 

afirma que não há registros de que Jesus tenha se referido à homossexualidade; e os textos tidos 

como principais são justamente: 1Co 6,9; 1Tm 1,10 e Rm 1,26-27. Seguem, portanto, de modo 

geral, considerações exegéticas na perspectiva LGBTI+ em relação aos textos abaixo: 

a) 1Co 6,9 (Então não sabeis que os injustos não herdarão o Reino de Deus? Não vos 

iludais! Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os depravados 

((efeminados)), nem as pessoas de costume infames ((sodomitas)). Nelson (2008, 

p. 56) considera a respeito deste texto e de 1Tm 1,8-11 que, apesar de Paulo ser 

quem era, um excelente intérprete do coração do Evangelho, era falível e 

historicamente condicionado, e o fato de que Jesus possibilita um questionamento 

a Paulo, com relação ao lugar da mulher e a escravidão, isso poderá ser aplicado 

também ao entendimento de Paulo sobre a homossexualidade.  Para Vidal (2008, p. 

133), tanto 1Co 6,9-10 como 1Tm 1,9-11 pertencem ao gênero literário de lista de 

vícios, que consistiam em catálogos de origem estoica de muita circulação naquele 

tempo, sendo que o cristianismo assumiu essas listas e as “cristianizou”. Apesar de 

reconhecer seu valor, essas listas não correspondem à essência da moral cristã; 

b) Rm 1,26-27 (Por isso Deus os entregou a paixões aviltantes: suas mulheres 

mudaram as relações naturais por relações contra a natureza; igualmente os 

homens, deixando a relação natural com a mulher, arderam em desejo uns para 

com os outros, praticando torpezas homens com homens e recebendo em si mesmos 

a paga da sua aberração.) – trata-se, segundo Malina (2005, p. 187-198), de uma 

severa repreensão aos não judeus idólatras; para D´Angelo (2005, p. 219), a 

condenação nesse texto remete a homens ou mulheres que degradam sua essência, 
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ou seja, o status que lhe é atribuído pela natureza, isto é, mulheres que assumem o 

papel ativo na relação sexual e/ou homens que assumem o papel passivo – são 

traidores do gênero. Para White, a ciência social responde de maneira diferente a 

outras tentativas de interpretação de contexto textual, de modo que interroga o texto 

de forma a entender o que era costumeiramente pressuposto em um mundo social 

mediterrâneo, e se as pessoas tinham consciência do que estava sendo interrogado; 

White (2005, p. 170-173) diz, ainda, que, há que se levar em conta a questão da 

hierarquia e ordem social e de gênero. Portanto, a sentença e condenação está para 

pessoas que não são os cristãos romanos, e sim para os não romanos praticantes da 

idolatria (2005, p. 177). 

 
De modo geral, de acordo com uma perspectiva LGBTI+, as referências bíblicas que 

tratam da homossexualidade, além de serem escassas, carecem de interpretação crítica em um 

contexto cultural, pois a Bíblia não tem as informações científicas contemporâneas a respeito 

deste fenômeno (VIDAL, 2008, p. 125). 

Conforme o professor de ética cristã do United Theological Seminary, James B. Nelson 

(2008, p. 56-63), em seu ensaio “Homossexualidade e a Igreja”, publicado na revista 

Christianity and Crisis, em 04 de abril de 1977, há quatro caminhos teológicos tradicionais 

possíveis – sobre a homossexualidade na Bíblia e a postura que se adota a partir delas – de 

diferentes nomes importantes na teologia cristã. 

Em primeiro lugar, ele considera que: Deus não fez da sexualidade mera força 

misteriosa da natureza, mas poder para ser integrado na personalidade das pessoas e para ser 

usado responsavelmente a serviço do amor. (2008, p. 56).  

O primeiro caso tipológico apresentado por Nelson é de natureza punitiva, isto é, a 

rejeição incondicional e castigo a pessoas na condição homossexual e transexual. Esse caso, 

apesar de ser rejeitado por parte da maioria dos teólogos, e não ter apoio de grande parte das 

igrejas, frequentemente aparece na história da Igreja. Se não se tem conhecimento de 

perseguição – apedrejamentos, mutilações e condenações à morte durante séculos na história 

do Ocidente – a homossexuais, isso se deve à força heterossexual, que considera as informações 

inomináveis, e também aos homossexuais que têm medo da visibilidade. O mais grave nesse 

caso, diz ele, é a incongruência da punição em face do Evangelho de Jesus Cristo. (2008, p. 57). 

O segundo caso tipológico poderia ser chamado de rejeição não punitiva aos 

homossexuais e transexuais, representado por ninguém menos do que Karl Barth. Segundo 

Nelson, Barth afirma que a realização completa se dá entre os pares homens e mulheres, isto é, 
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a realização restrita ao relacionamento de pessoas do sexo oposto. Sendo que buscar a 

realização entre pessoas do mesmo sexo constitui-se uma busca por “substitutos para o(a) 

companheiro(a) desprezado(a)”, externando uma “doença física, psicológica, social e 

perversão”; uma busca por si mesmo, autossuficiência e autossatisfação; portanto, idolatria. 

Para Barth, a homossexualidade é contrária à natureza e uma violação do mandamento de Deus; 

porém, acredita que a mensagem central do Evangelho de Jesus Cristo é a poderosa graça de 

Deus. Condena a homossexualidade, mas não o homossexual (NELSON, 2008, p. 58). 

O terceiro caso tipológico, apresentado por Nelson, é da aceitação qualificada da 

homossexualidade e transexualidade, aqui representado por Helmut Thielicke. Segundo ele – 

concordando com Barth – à ordem da criação de dois sexos no Gênesis, permite-se entender a 

homossexualidade como “perversão”; no entanto, admite que para a homossexualidade 

constitucional não se exigem tratamentos psicológicos, psicoterapêuticos ou médicos; além 

disso, a homossexualidade não pode ser depreciada mais do que diversas distorções dos seres 

caídos que se constitui a humanidade. Se se considerar uma pessoa homossexual constitucional, 

que deseja buscar sua reorientação sexual, deve buscá-la, mas, se nem todos conseguem esse 

feito, devem sublimar seus desejos sexuais, mas se não conseguem total abstinência, devem 

procurar estruturar seus relacionamentos, de maneira responsável, por meio de relações 

maduras e permanentes.  

O quarto caso tipológico é a plena aceitação, que afirma que a orientação sexual é mais 

dádiva do que livre escolha, e que as escolhas por relacionamentos de pessoas do mesmo sexo 

são, como as relações heterossexuais, capazes de expressar as intenções de Deus para 

humanizar o mundo, representado aqui por Norman Pittenger. Segundo ele, a forma de 

respondermos a Deus nossa plena humanidade é o amor que reside na sexualidade. Os 

homossexuais carecem de relacionamentos profundos e duradouros, mas sem negar a expressão 

genital. O melhor caminho para se desenvolver isso seria o uso da ética sexual do amor, na qual 

o compromisso, a confiança, a ternura, o respeito pelo outro e a comunhão são a base; o 

contrário seria perfeitamente aceitável, pois, tal ética rejeita o sexo egoísta, a crueldade, o sexo 

impessoal, obsessão sexual e todo o mais que seja feito sem responsabilidade. (2008, p. 56-64) 

Sejam quais forem os casos tipológicos adotados e seguidos, propostos por Nelson, as 

comunidades cristãs contemporâneas estão diante de um grande desafio e caminho a seguir. Ao 

ouvir os relatos de pessoas homossexuais e transexuais – seja qual reação provoquem – não se 

pode negar tão grande desafio que está à frente, de acolher, cuidar e tratar dessas pessoas a 

partir das suas dores, das suas revoltas e das suas exclusões. 
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3.10 Para uma pastoral de fronteira libertadora  
 

Em sua exortação apostólica Evangelii Gaudiumn (EG) a respeito da transformação 

missionária da Igreja, no item “Uma Igreja em saída”, o Papa Francisco observa que Deus 

provoca essa dinâmica de “saída” nos crentes, de tal forma, com os grandes nomes da Bíblia, 

como: Abraão, Moisés, Jeremias e – não poderia ser diferente – em Jesus. Segundo ele, nesses 

chamados à saída estão presentes os desafios novos de uma missão evangelizadora da Igreja, 

aos quais cada cristão e cada comunidade deverá discernir o melhor caminho para seu 

cumprimento. Ao aceitar este chamado, são convidados a sair da comodidade e viver a coragem 

de alcançar as pessoas. 

 
Francisco, por meio das expressões por ele mesmo disseminadas: Igreja samaritana, 
pois Jesus quis que a sua Igreja estivesse aberta a todos; Igreja como hospital de 
campanha, pronta para salvar os feridos como que num campo de guerra; Igreja em 
saída, alicerçada numa pastoral de fronteiras. (OTTAVIANI, 2017, p. 19). 
 

A igreja em saída propõe sempre a dinâmica do êxodo, de sair de si mesmo, de 

caminhar e de semear de novo e sempre mais distante. Diz o Papa Francisco que: a alegria do 

Evangelho é para todo o povo e não se pode excluir ninguém. A exemplo do Mestre que toma 

a iniciativa, a Igreja deve ir, sem medo, ao encontro dos afastados nas encruzilhadas e encontrar 

os excluídos; deve igualmente promover a misericórdia como resultado de ter experimentado a 

misericórdia infinita com o Pai, através de seu Filho. (EG, 2013, n. 20-24). 

Na “dinâmica de sair de si mesmo e semear sempre adiante”, proposta pelo Papa 

Francisco, o pr. Ed René Kivitz52, em artigo publicado no jornal A Tribuna, em 01/07/2010, 

observando o evento dos jogadores de futebol do Santos em uma visita – para entregar ovos de 

páscoa ao Lar Espírita Mensageiros da Luz, que cuida de crianças com deficiência cerebral – 

escreveu em função da atitude de alguns atletas, entre eles, Robinho, Neymar, Ganso e Fábio 

Costa. Esses se recusaram a entrar na entidade e preferiram ficar dentro do ônibus do clube, sob 

a alegação de que eram evangélicos.  Robinho exigiu: "é preciso que respeitem a religião da 

gente". 

Os meninos da Vila pisaram na bola. Mas prefiro sair em sua defesa. Eles não erraram 
sozinhos. Fizeram a cabeça deles. O mundo religioso é mestre em fazer a cabeça dos 
outros. Por isso, cada vez mais me convenço [sic] que o cristianismo implica a 
superação da religião, e cada vez mais me dedico a pensar nas categorias da 
espiritualidade, em detrimento das categorias da religião. A religião está baseada nos 
ritos, dogmas e credos, tabus e códigos morais de cada tradição de fé. A 
espiritualidade está fundamentada nos conteúdos universais de todas e cada uma das 

                                                           
52 Ed René Kivitz é mestre em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, escritor, 

conferencista e pastor da Igreja Batista de Água Branca, na Zona Oeste de São Paulo. Disponível em: 
https://guiame.com.br/colunistas/ed-rene-kivitz/no-brasil-futebol-e-religiao.html. Acesso em: 12 jul. 2019, às 
14h16. 
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tradições de fé. Quando você começa a discutir quem vai para céu e quem vai para o 
inferno, ou se Deus é a favor ou contra a homossexualidade, ou mesmo se você tem 
que subir uma escada de joelhos ou dar o dízimo na igreja para alcançar o favor de 
Deus, você está discutindo religião. Quando você começa a discutir se o correto é a 
reencarnação ou a ressurreição, a teoria de Darwin ou a narrativa do Gênesis, e se o 
livro certo é a Bíblia ou o Alcorão, você está discutindo religião. Quando você fica 
perguntando se a instituição social é espírita kardecista, evangélica ou católica, você 
está discutindo religião. O problema é que toda vez que você discute religião você 
afasta as pessoas umas das outras, promove o sectarismo e a intolerância. A religião 
coloca de um lado os adoradores de Alah, de outro os adoradores de Yahweh, e de 
outro os adoradores de Jesus. Isso sem falar nos adores de Shiva, de Krishna e devotos 
do Buda, e por aí vai. E cada grupo de adoradores deseja a extinção dos outros, ou 
pela conversão à sua religião, o que faz com que os outros deixam de existir enquanto 
outros e se tornem iguais a nós, ou pelo extermínio através do assassinato em nome 
de Deus, ou melhor, em nome de um deus, com “d” minúsculo, isto é, um ídolo que 
pretende se passar por Deus. Mas quando você concentra sua atenção e ação, suas 
práxis, em valores como reconciliação, perdão, misericórdia, compaixão, 
solidariedade, amor e caridade, você está no horizonte da espiritualidade, comum a 
todas as tradições religiosas. E quando você está com o coração cheio de 
espiritualidade, e não de religião, você promove a justiça e a paz. Os valores 
espirituais agregam pessoas, aproximam os diferentes, faz com que os discordantes 
no mundo das crenças se deem as mãos no mundo da busca de superação do 
sofrimento humano, que a todos nós humilha e iguala, independentemente de raça, 
gênero, e inclusive religião. Em síntese, quando você vive no mundo da religião, você 
fica no ônibus. Quando você vive no mundo da espiritualidade que a sua religião 
ensina - ou pelo menos deveria ensinar, você desce do ônibus e dá um ovo de páscoa 
para uma criança que sofre a tragédia e miséria de uma paralisia mental53. 

  
Aproveitando a metáfora de “descer do ônibus” de Kivitz, e a dinâmica do Êxodo e de 

sair de si mesmo, do Papa Francisco, pode-se dizer que as comunidades cristãs contemporâneas 

são chamadas à saída, e estão sujeitas aos presentes desafios novos de uma missão 

evangelizadora, aos quais cada cristão e cada comunidade deverá discernir o melhor caminho 

para seu cumprimento. 

  

                                                           
53 Disponível em: http://www.filosofiaclinicasc.com.br/artigo/religiosidade-ou-espiritualidade-21. Acesso em: 12 

jul. 2019, às 14h52. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao apresentar os relatos de pessoas homossexuais e transexuais, pretendeu-se propor 

o “ouvir” as vozes daqueles que não encontram nas comunidades cristãs contemporâneas o 

espaço, seja para a fala, ou para o possível exercício de sua espiritualidade cristã. Ao “ouvir” 

as vozes daqueles que clamam, foi proposto o “fazer uso” do método fenomenológico e da 

epoché (suspensão de juízo de valor) para que o fenômeno fale por si mesmo, isto é, o deixar-

se vir. Nesse exercício, pode-se extrair, de todos os relatos iniciais, os sentimentos de 

desligamento da comunidade cristã, a busca de santidade e a crítica à Igreja sobre a necessidade 

de amar mais.  

Em busca da arché, isto é, o arcaico, propôs-se a análise do evento de Paulo na Estrada 

para a cidade de Damasco (Cf. At 9), entendendo sua vida, formação acadêmica e religiosa, seu 

ministério farisaico, para que esse e sua relação com as comunidades cristãs do século I 

servissem como referencial de busca de santidade – nas tradições católica e protestante –  para 

um entendimento melhor de uma atitude contemporânea, no dizer de Agamben, diante da 

condição LGBTI+.  

Não negando a existência do fenômeno, como contemplar as atitudes de famílias e 

comunidades que expulsam seus próprios filhos e filhas de casa, por se identificarem com o 

sexo oposto ou se sentirem atraídos ou atraídas por pessoas do mesmo sexo? Como olhar para 

aqueles e aquelas (de acordo com os relatos) que se sentem culpados por anos a fio, pelo fato 

de serem acusados de serem pessoas radicadas no “pecado”, sem que lhes seja apresentada a 

possibilidade de iniciar um caminho de santificação nas comunidades cristãs contemporâneas?  

O que dizer daqueles que, a exemplo dos relatos iniciais, chegaram a pensar por várias 

vezes em tirar suas próprias vidas, por não se encaixarem em algum modelo de conduta cristã? 

Será que existem, para eles, somente as duas possibilidades aqui estudadas: a) mudar a conduta, 

alinhando-se a um padrão determinado, ou b) separar-se definitivamente de um processo de 

santificação por não poderem viver fora de sua condição, sem a qual não seriam mais quem 

são?  

No caso da homossexualidade ou da transexualidade vividas na prática da caridade, 

não operariam elas a mesma nulificação, colocando a condição homossexual ou transexual, não 

sob a égide dos códigos e normas que estabelecem o que é normal ou anormal, mas sob os ditos 

de Jesus contidos na passagem de Mateus citada acima e novamente: “tive fome e me destes de 

comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me acolhestes. Estive nu e me vestistes, 

doente e me visitastes, preso e viestes ver-me” (Mt 25, 35-36)? Ao comentar o versículo paulino 
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contido em 2Co 12, 10b: “quando sou fraco, então sou potente”, Agamben diz que a inversão 

messiânica  (fraco/potente) se relaciona à compreensão aristotélica de ato e potência: “como a 

potência messiânica se realiza e age na forma de fraqueza, ela tem efeito sobre a esfera da lei e 

das suas obras não simplesmente negando-as ou aniquilando-as, mas desativando-as, tornando-

as inoperantes, não-mais-em-obra.”. (2016, p.52). 

No caso dos homossexuais ou transexuais que passam a reger suas vidas pela prática 

da caridade, poder-se-ia dizer, à luz de Agambem, que há uma desativação dos códigos morais 

normativos que condenam sua condição a priori e, ao mesmo tempo, a ativação do cumprimento 

da lei (Cf. Mt 22, 34-40): Amar a Deus sobre todas as coisas [Cf. Lv 6, 4] e o próximo como a 

si mesmo (Cf. Lv 19, 18b)?. Nesse caso, as comunidades são desafiadas a vê-los não mais sob 

a ótica do “normal/anormal”, identificados pelos regimes de verdade com suas normas e 

prescrições, mas pela ótica da caridade evangélica. 

Saulo poderia muito bem provar, baseado em suas convicções de fé, que as 

comunidades do Cristo estavam desalinhadas da fé no Deus de Israel. Assim como, lançando 

mão de versículos da Bíblia, poder-se-ia fundamentar toda incongruência da conduta LGBTI+ 

às exigências de uma vivência denominada cristã, muito embora haja o esforço da teologia 

queer em contextualizar as passagens ditas “de terror”. Mas, o que fazer com a pessoa que está 

por “trás” de sua orientação sexual? 

 
A igreja, que é o sujeito coletivo complexo que formamos juntos, está numa crista: 
nunca estamos "prontos" totalmente, porque o Evangelho sempre nos precede. E, no 
entanto, podemos e devemos dar passos, sem esperar estarmos perfeitamente 
equipados.54 

 
Sem apresentar uma palavra final sobre o assunto, esta pesquisa teve por objetivo: a) 

suscitar, por parte dos membros e dirigentes das comunidades cristãs, a possibilidade de realizar 

uma epoché para não só ouvir as vozes que nos interpelam pelo caminho, como repensar qual 

é a essência da santidade e da vivência da boa nova cristã; b) evitar que não sejamos como os 

escribas e fariseus citados por Jesus, que nem entram na dinâmica do Reino de Deus e nem 

abrem as portas para aqueles que dela querem participar (Cf. Mt 23, 23).  

  

                                                           
54 Citação do artigo de Cristina Simonelli publicado em 28 de junho de 2019 no site da Unisinos. Disponível em:  

http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/590426-homossexualidade-teologa-cristina-simonelli-a-escritura-
pode-ser-relida. Acesso em: 13 jul. 2019, às 12h37. 
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ANEXO 1 - QUESTIONÁRIO PARA PESQUISA ACADÊMICA - PUCSP 
 

PESQUISA DIRECIONADA A HOMOSSEXUAIS E/OU TRANSEXUAIS 

 

Nome:_____________________________________________________________________ 

Nome social/artístico:_________________________________________________________ 

Quem é você? _______________________________________________________________ 

Sexo: ______________________________________________________________________ 

Estado civil:_________________________________________________________________ 

Idade: _______________ 

Comunidade Cristã:___________________________________________________________ 

Profissão:___________________________________________________________________ 

Formação:__________________________________________________________________ 

Orientação sexual: homossexual  (  )  transexual (  )  travesti  (  )  bissexual  (  )  

OUTRO___________________________________________________________________ 

Como e quando se descobriu? __________________________________________________ 

Como e quando teve sua experiência com Deus? ___________________________________ 

Como e quando teve experiência com a sua comunidade? ____________________________ 

Foi perseguido em sua condição? ________________________________________________ 

Como e quando aconteceu sua experiência cristã em família (relação com a família)? _______ 

Está vivendo sua fé hoje em comunidade? Se não, por quê? ___________________________ 

Sente-se aceito por Deus em sua condição? Comente um pouco. _______________________ 

Comente um pouco sobre sua esperança em Deus e a eternidade. _______________________ 

 

 

 

*  *  * 
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ANEXO 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Concordo em participar, como voluntário, do estudo que tem como pesquisador 

responsável o aluno de pós-graduação Edi Gomes Ferreira do curso de Teologia, da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (USP-SP), que pode ser contatado pelo e-mail: 

hplast.com@hotmail.com.br ou pelos telefones (11) 94762-8134 e (11) 4554-1465.  

Tenho ciência de que o estudo tem em vista realizar entrevistas com pessoas, visando, 

por parte do referido aluno, a realização de dissertação como parte do programa de estudos pós-

graduados em Teologia, intitulada “COMUNIDADES CRISTÃS: ECO DA VOZ DE JESUS 

– O desafio da inclusão homo e transexual à luz do chamado de Paulo o Apóstolo”.   

Minha participação consistirá em conceder uma entrevista que será gravada e 

transcrita. Entendo que esse estudo possui finalidade de pesquisa acadêmica, que os meus dados 

pessoais não serão divulgados, a não ser com prévia autorização, e que nesse caso será 

preservado o anonimato dos participantes, assegurando assim minha privacidade.  

O aluno providenciará uma cópia da transcrição da entrevista para meu conhecimento. 

Além disso, sei que posso abandonar minha participação na pesquisa quando quiser e que não 

receberei nenhum pagamento por esta participação.  

 

Nome:_______________________________________________ 

 

RG:_________________________________________________ 

 

______________________________ 

Assinatura 

 

São Paulo, 04 de julho de 2019. 

 

 

*  *  * 


