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PRIMEIRAS PALAVRAS

A afirmação do Gênesis tem sido a base 

da civilização nos últimos milênios. A 

diferenciação entre os gêneros, no que se refere 

aos papéis tradicionais de homem e de mulher 

sempre foi enfatizada na 

família, na escola, na sociedade 

- e tida como padrão.

Novos tempos, novas 

posturas. A partir da chamada 

revolução sexual dos anos 

1960, tais papéis passaram 

a ser questionados e, até, 

combatidos.

Veio a pós-modernidade e a 

liquidez, à qual se referiu o 

sociólogo polonês Baumann, 

afetou em cheio as noções de 

gênero, sexualidade e os papéis 

sociais de homem e de mulher.

‘Literal’ deste mês vai tratar da questão de 

gênero, sem defender dogmas inflexíveis mas, 

também, sem abrir mão daquilo que a tradição  

cristã ocidental se incumbiu de cristalizar.

Divulgue, compartilhe, participe! 

Neriel Lopez

Editor
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TUDO SERIA MAIS FÁCIL SE 
TODOS ACEITASSEM VIVER 
COMO O “ARQUITETO DA 
FAMÍLIA” DETERMINOU

ENTREVISTA: JAIME KEMP
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Dr. Jaime Kemp é norte americano. 
Proveniente da Califórnia, formou-se no 
Western Seminary – Portland, Oregon, e na 
Universidade Biola – Califórnia, onde também 
recebeu o doutorado em “Ministério da Família”. 
Em setembro de 1965 casou-se com Judith. 
Um ano e meio depois, em 1967, vieram para 
o Brasil como missionários. Iniciaram um 
grande trabalho de orientação à juventude 
brasileira, fundando a missão “VENCEDORES 
POR CRISTO”. Jaime e Judith têm três filhas, 
Melinda, Márcia e Annie, dois netos e uma neta, 
James Paul, Skyler e Keyla Grace.

Em 1998, Jaime Kemp fundou, oficialmente, 
a Associação Lar Cristão. O pastor Jaime Kemp 
falou com exclusividade para a revista LITERAL 
sobre o polêmico tema “Ideologia de gênero:

distanciando o 
relacionamento que 
é fundamental nos 
primeiros anos de 
uma criança, época 
em que são passados 
valores e limites para 
o indivíduo. 

Na sua opinião, quais 
têm sido os efeitos 
mais deletérios dos 
questionamentos aos 
papéis tradicionais de 
homens e mulheres?
JK: Em relação 
homem marido, 
temos visto o 
abandono total de seu 
papel como sacerdote 
espiritual da casa, 
obviamente muitos 
homens nem sabem o 
significado da palavra 
sacerdote. Por longas 
horas no serviço, ele 
chega em casa cansado 
com pouca motivação 
para se socializar com 
os filhos. Em relação 
à esposa e mãe, ela 
tem sido impactada 
pelo movimento 
feminista, acaba dando 
mais valor seguir a 
carreira profissional 
e subir no ranking 
economicamente 
falando, do que se 
empenhar em seguir 
“carreira” de esposa 
e mãe. Há poucas 
mulheres que têm 
energia e disciplina 
de ser mãe, esposa e 
mulher de negócios 
com sucesso, sem se 
perder em alguma 

das funções. Entendo 
que a realidade 
brasileira é difícil, 
muitas mulheres são 
obrigadas a trabalhar 
fora para ajudar no 
orçamento familiar, 
porém acontecem 
essas descompensações 
no seio familiar. 

Ideologia de gênero 
e sexismo são 
temas da agenda 
contemporânea que 
têm mobilizado setores 
da sociedade, criando 
um antagonismo 
entre os que se 
consideram liberais e 
os que adotam postura 
mais conservadora. 
O senhor enfrenta 
alguma resistência 
ou críticas em face da 
mensagem ortodoxa 
que prega nesta área?
JK: As ideologias de 
gênero e sexo criam 
uma total confusão 
na família. Alguns 
deles não aceitam os 
princípios da palavra 
de Deus. Gênesis 
1.27-28 comunica 
claramente que nosso 
relacionamento é 
heterossexual e não 
homossexual. 
Pessoalmente tenho 
sofrido um bocado 
a resistências e 
críticas sobre esse 
assunto, porque trato 
especificamente o 
que diz a Bíblia, e 
isso nem sempre é 
aceito. Tenho ensinado 

O senhor é um dos 
mais respeitados 
autores e palestrantes 
cristãos na área 
de família e 
comportamento, 
com ênfase em 
relacionamento 
conjugal. Passadas 
tantas décadas de 
atividade, o senhor 
diria que, hoje, o tema 
é mais difícil do que 
era há 30 ou 40 anos?
JK: Sim, o tema é 
mais difícil do que 
40 ou 50 anos atrás. 
Vários são os fatores: 
o impacto dos veículos 
de comunicação; 
TV; rádio e internet, 
mas principalmente 
das mídias sociais. 
Mudanças radicais 
na família dificultam 
o desenvolvimento 
conforme os princípios 
de Deus. Exemplo: 
quando cheguei no 
Brasil há 50 anos, 

menos de 30% das 
mulheres casadas 
trabalhavam fora, 
hoje chega 70%. O 
sistema de namoro de 
antigamente era mais 
restrito, o cuidado 
era maior, o casal 
pouco ficava sozinho 
e sempre tinha os 
olhares dos pais sobre 
esse relacionamento. 
Geralmente os filhos 
só saiam de casa, 
casados. Hoje em 
dia, por falta desse 
relacionamento 
mais próximo dos 
pais, acaba gerando 
promiscuidade no 
namoro. Também a 
preocupação com o 
“sustento” da família, 
fez com que pai e 
mãe saíssem para o 
mercado de trabalho, 
deixando seus filhos 
para serem criados 
com empregadas, 
creches, avós, etc, 
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constantemente: 
nasceu masculino, 
assume seu papel 
de homem; nasceu 
feminino, assume seu 
papel de mulher. 
Tudo seria mais fácil 
que todos aceitassem 
viver como o 
“Arquiteto da família” 
determinou. 
O lado liberal, o qual 
não se submete à 
palavra de Deus, em 
alguns contextos 
se tornaram muito 
hostis e impacientes 
em ouvir qualquer 
outra posição que 
não seja a deles. Em 
relação ao movimento 
homossexual, 

eles justificam o 
comportamento 
dizendo que alguns já 
nascem assim, porém 
quero deixar bem 
claro que a ciência 
e a medicina nunca 
provaram tal fato. 

Para o senhor, quais 
são os maiores 
desafios que a Igreja 
Evangélica enfrenta 
diante da dissolução 
da imagem tradicional 
– e bíblica – de família, 
aquela comandada 
por um homem e que 
tem a mulher como 
auxiliadora? 
JK: Os maiores desafios 
são: os pastores têm 

que ser profetas em 
seus púlpitos, quer 
dizer, ensinamentos 
práticos e claros sobre 
a família, sobre o 
compromisso que o 
casamento trás com 
a passagem que diz: 
”até que a morte 
os separem”.  Acho 
interessante dizer 
que a maior parte dos 
divórcios tenham por 
base incompatibilidade 
de gênios. O fato 
que somos todos 
pecadores já nos dá 
muita facilidade em 
ser incompatíveis, 
teriam que levar isso 
em consideração 
antes de tomar a 

decisão na separação.  
Outra questão seria 
casamentos baseados 
em romantismo e não 
em amor verdadeiro. 
Falta de curso 
pré-nupcial para 
a preparação do 
casal também tem 
contribuído para a 
queda do lar. A maioria 
dos casais que estão 
nos altares de nossas 
igrejas não estão 
preparados para viver 
sob o mesmo teto 
em paz e harmonia. 
Toda igreja precisa ter 
pessoas preparadas e 
qualificadas para fazer 
ministrar curso para 
os noivos. 

ENTREVISTA: JAIME KEMP
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Por outro lado, 
como o cristão deve 
dialogar com as 
novas configurações 
familiares, sobretudo 
com o aumento 
expressivo de lares 
cujo responsável é 
uma mulher?
JK:  A igreja precisa 
constantemente 
promover cursos, 
estudos, simpósios, 
etc, sobre o papel 
do marido, papel da 
esposa, comunicação, 
como resolver 
conflitos, a vida 
íntima do casal, 
a importância do 
perdão, as diferenças 
entre homens e 

A maioria dos 
casais que estão 
nos altares de 
nossas igrejas não 
estão preparados 
para viverem 
sob o mesmo 
teto em paz e 
harmonia. 

mulheres, as várias 
fases do casamento 
com desafios, lutas e 
alegrias, etc.
Algumas ramificações 
das igrejas têm 
investido mais 
em pregação da 
prosperidade e 
assuntos relacionados 
a isso, do que 
propriamente no 
ensino de assuntos 
familiares baseados na 
palavra de Deus 
(a Bíblia).

Quais os maiores 
problemas decorrentes 
do abandono ou 
ineficiência, por parte 
do homem, de seu 

papel de liderança na 
família?
JK: 1. A maioria dos 
maridos nem tem 
conhecimento do seu 
papel.
2. Muitos não aceitam 
o papel do homem 
biblicamente falando.
3. A ênfase do 
impacto materialista 
“força” o homem 
a abandonar sua 
família para se 
dedicar a crescer 
financeiramente na 
vida. Também a falta 
de bons modelos de 
como o pai deve amar 
suas esposas e filhos, 
interferem nesse 
relacionamento. 

O feminismo, aí 
encarado como 
movimento, floresceu 
na chamada 
contracultura 
ocidental dos 
anos 1960 e 70. 
Ele enfatizava a 
valorização da 
mulher na sociedade 
e a defesa de direitos 
iguais entre os 
gêneros. Contudo, 
ultimamente, 
a expressão 
“empoderamento 
feminino” propõe 
uma leitura radical 
do feminismo. Como 
pastor e conselheiro 
cristão, como o senhor 
analisa essa ideologia?
JK: Como qualquer filo-
sofia, seja materialismo, 
humanismo, hedonismo, 
individualismo, relati-
vismo; o feminismo 
também faz parte. 
Certamente há 
necessidade de exaltar 
o trabalho feminino 
perante a sociedade, 
pois sabemos de sua 
competência e também 
de sua desvalorização. 
Quando o evangelho 
é pregado, ensinado 
e vivido em qualquer 
cultura, todos 
deveríamos reconhecer 
o valor da mulher, 
afinal Jesus deixa 
isso bem claro nas 
Escrituras. O que não 
podemos, é esquecer 
que ela não precisa ser 
reconhecida somente 
como uma mulher de 
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negócios bem sucedida 
na vida profissional, 
mas também na 
vida familiar. Mães 
e esposas dedicadas 
e bem sucedidas 
em seus lares são 
capazes de também 
transformarem o 
mundo. 

Quais são as 
principais atividades 
do Ministério Lar 
Cristão?
JK: Realizamos 
seminários de 
aproximadamente dez 
horas (normalmente 
aos finais de semana) 
falando para famílias. 
Temos nove cursos 
do qual atingimos os 
públicos: adolescentes, 
jovens, casais, 
pastores, mães e pais.  
Publicamos por volta 
de 60 livros que 
servem de respaldo 
as famílias. Também 
temos a revista Lar 
Cristão, com mais 
de 33 anos, da qual 
tratamos sobre 
assuntos familiares. 
Temos vários meios de 
comunicação virtuais 
com estudos (YouTube, 
Facebook, Wattsapp, 
etc). Promovemos 
encontros pastorais 
com suas esposas 
e lideres. Fazemos 
entrevistas em rádios e 
televisão.

O trabalho de Lar 
Cristão é respeitado 

por denominações 
de variados matizes 
teológicos, o que 
se explica, entre 
outras coisas, pelo 
respeito que seu 
nome conquistou. 
Hoje, quais são as 
prioridades de seu 
ministério? 
JK: Hoje seria 
discipular lideranças 
da igreja nos ensinos 
com a palavra de Deus, 
voltados à família. 
Defender os princípios 
da família, numa 
sociedade que a rejeita 
como célula básica da 
sociedade. Produzir 
materiais como livros, 
apostilas, CDs e DVDs, 
artigos em revistas, 
vídeos em web sites que 
auxiliem as famílias 
brasileiras. Com o 
pouco tempo que me 
sobra ativamente no 
Brasil, quero deixar 
uma herança espiritual 
para as famílias 
brasileiras, baseada na 
palavra de Deus. 

A Bíblia afirma que 
Deus criou homem 
e mulher, macho e 
fêmea. A tradição 
judaico-cristã reserva 
papéis bem definidos 
para ambos os gêneros 
– todavia, trata-se de 
um livro escrito há 
milhares de anos, em 
uma cultura oriental 
e patriarcal. Até que 
ponto o cristão pode 
flexibilizar questões 

como liderança 
e protagonismo 
feminino, já que até o 
apostolo Paulo proibiu 
a mulher, sequer, de 
falar publicamente na 
igreja?
JK: A Bíblia foi escrita 
durante 1.600 anos, 
por 40 homens e 
mulheres que viviam 
em várias culturas 
diferentes, mas é um 
milagre que toda essa 
diversidade tenha 
mantido a mesma 
linha de pensamento, 
que seria o drama da 
redenção do homem. 
Outra coisa que temos 
conhecimento é que é 
o livro mais vendido 
e traduzido em todo 
mundo.
O cristianismo já 
atingiu mais que 2 
bilhões e 200 milhões 
de seguidores que se 
baseiam na Bíblia. 
Em relação à 
flexibilidade do ensino, 
o que é claramente 
dito na Palavra, 
deve ser vivido em 
qualquer cultura ou 
época. Porém, temos 
toda liberdade de 
aplicar a Palavra em 
situações culturais. 
O que quero dizer 
com isso é que Paulo 
alegava um problema 
que existiu naquele 
tempo, naquele local, 
naquela regional, e 
não deve ser visto 
universalmente. As 
mulheres de nosso país 

e com nosso contexto, 
são imprescindíveis 
para a obra de Deus. 
Exemplo disso é 
que elas são as mais 
envolvidas no projeto 
de missões, estão pelo 
mundo a fora falando 
sobre a palavra de 
Deus.

O senhor é favorável 
à ordenação pastoral 
feminina? Por quê?
JK: Não, porque não 
existe na Bíblia essa 
função de pastora 
instituída a mulher. 
O que existem são 
muitos ministérios 
femininos dentro da 
igreja, por exemplo, 
diaconisa (Tito 2). 
Como sempre digo, 
o que seria de nós 
se não fossem as 
mulheres para nos 
ajudare e auxiliar 
nessa obra tão intensa 
e extensa. Elas são 
parte forte no corpo 
de Cristo. 

Na sua opinião, como 
os  púlpitos têm lidado 
– se é que o tem – com 
as questões de gênero 
que são trazidas pela 
pós-modernidade?
JK: Uma grande 
porção de pastores 
no púlpito de hoje 
nunca trataram 
sobre o assunto, 
muitos por não terem 
uma opinião ou 
conhecimento, outros 
por medo de serem 

ENTREVISTA: JAIME KEMP
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altamente criticados. 
O que devem ensinar 
e esclarecer é que 
somos heterossexuais, 
afinal de contas não 
podemos esquecer que 
duas cidades (Sodoma 
e Gomorra) foram 
destruídas por conta 
do pecado.  

O senhor concorda 
que existe hoje, no 
Brasil, uma onda 
conservadora em 
relação à moral e aos 
costumes? Se sim, 
considera isso positivo 
ou negativo? Seria uma 
tentativa de retorno 
aos antigos valores 
ou nada além de uma 
afirmação política de 
grupos considerados 
de direita?
JK: Sim, há essa 
onda conservadora 

justamente para 
defender os 
relacionamentos 
familiares cristãos, 
porém, infelizmente, 
muitas vezes o ensino 
de moral e costumes 
não é comunicado com 
carinho, amor e graça 
aos incrédulos, nos 
afastando ainda mais. 
Defender os princípios 
bíblicos da família 
é sim positivo, mas 
a maneira como são 
comunicados muitas 
vezes são negativas.

Boa parte da matriz 
comportamental e 
teológica brasileira 
ainda é oriunda dos 
EUA, seu país de 
nascimento. Como 
o senhor vê essa 
influência, hoje – 
sobretudo, com a atual 

gestão do presidente 
republicano Donald 
Trump?
JK: Sempre existem 
influencias positivas e 
outras negativas.
Positivas são os 
ensinos bíblicos, 
negativas são usos 
e costumes que 
também vieram de 
lá sem nenhuma 
base bíblica e que 
até hoje prejudica o 
cristianismo em sua 
autenticidade. 
Em relação ao 
presidente Trump, 
temos que lembrar 
que ele não é político 
e sim empresário, ele 
não tem “rabo preso” 
com os governantes. 
Também lembramos 
que ele não é cristão 
muito embora faça 
defesa dos perseguidos 

como os do oriente 
médio e os judeus. 
Como no Velho 
Testamento, Deus 
usou os reis pagãos 
para cumprir sua 
vontade com o povo 
de Israel. Donald 
Trump, mesmo não 
sabendo, faz algumas 
coisas que estão 
sendo cumpridas pelo 
Deus soberano. 
Duas ilustrações: 
recentemente 
colocou um homem 
conservador no 
superior tribunal 
dos EUA o que dará 
mais chances de 
reconhecimento dos 
valores cristãos. 
Ele mudou a 
embaixada para 
Jerusalém, coisa que 
quatro presidentes 
anteriormente 
não conseguiram 
fazer. Não podemos 
esquecer que o 
cristianismo anda e 
sempre andará lado a 
lado com o judaísmo. 

A esta altura de 
sua vida e de seu 
ministério, quais 
são seus desejos 
em relação à Igreja 
brasileira?
JK: Que seja uma 
igreja autêntica, 
que defenda a fé 
cristã contra muitas 
filosofias da pós-
modernidade e que 
seja uma igreja cheia 
de graça e poder. ▣

“DefenDer 
os princípios 
bíblicos Da 
família é sim 
positivo, mas a 
maneira como 
são comunicaDos 
muitas vezes são 
negativas.”
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HOMEM E 
MULHER – 
DIFERENTES 
E IGUAIS! 
LOURENÇO STELIO REGA

OPINIÃO
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A vida é melhor 
compreendida a 
partir da narrativa da 
criação, ali temos os 
ideais fundantes do 
mundo, mas também 
da natureza humana. 
Assim, começamos 
com Gênesis 1.27: 
“Criou Deus, pois 
o homem à sua 
imagem, à imagem 
de Deus o criou; 
homem e mulher os 
criou”. Embora em 
português temos 
duas vezes a palavra 
“homem”, a primeira 
se refere à natureza 
humana (adam) e a 
segunda ao homem 
macho (zacar). Então 
podemos traduzir: 
“Criou Deus, pois o ser 
humano à sua imagem 
... macho e fêmea os 
criou”. Temos aqui um 
paralelismo hebraico 
que repete a ideia com 
o objetivo de enfatizá-
la “Criou à sua imagem 
... à sua imagem os 
criou...”

Além disso, este texto 
revela que há equívoco 
na interpretação de que 

Deus criou o homem-
macho à sua imagem 
e a mulher segundo a 
imagem do homem. O 
que temos é que os dois 
– masculino e feminino 
– à sua imagem, 
portanto, na origem 
da criação e antes 
da queda homem e 
mulher são criados para 
serem iguais, embora 
de natureza funcional 
diferentes. Dentro do 
programa de ação para 
suas vidas, Deus deu 
tanto ao homem macho, 
quanto à mulher, a 
tarefa de gerir a obra da 
criação (Gn 1.28), não 
foi apenas ao macho, 
mas aos dois.

Na terceira parte da 
narrativa da criação 
aprendemos ainda 
mais sobre o fato de 
que eles eram iguais 
diante da imagem de 
Deus, eram também 
de natureza funcional 
diferente. Gênesis 
2.18 que diz “...não 
é bom que o homem 
(adam, no hebraico) 
viva só; far-lhe-ei uma 
auxiliadora (ezer) 

que lhe seja idônea 
(kenegdo)”. Novamente 
aqui a palavra hebraica 
“homem” se refere 
à natureza ou raça 
humana (adam) e 
a palavra hebraica 
que traduzimos por 
“auxiliadora” (que, no 
português, dá a ideia 
de hierarquia) é “ezer” 
que significa ajuda, 
socorro e também é 
utilizada para descrever 
Deus como nosso 
socorro (veja Salmos 
20.2; 121.1,2; 124.8), 
não tendo conotação 
hierárquica. Mais 
ainda, pois a palavra 
hebraica “kenegdo” 
(traduzida como 
“idônea”) significa estar 
diante de, dando a 
ideia de que a mulher 
foi colocada diante do 
homem (adam), não 
abaixo, nem ao lado do 
macho.

Temos assim, na 
criação, antes da queda, 
uma relação funcional 
colaborativa entre 
macho e fêmea, em 
que um completaria o 
outro, isto é, tomariam 

decisões sobre a vida 
em conjunto, num 
ambiente de diálogo 
face-a-face. O senso da 
hierarquia e subjugação 
viria depois com a 
queda (Gn 3.16) como 
um desvio do plano 
original de Deus. Assim, 
as diferenças entre 
homem e mulher, tais 
como emocionais, 
mentais, de percepção 
da realidade e até 
físicas vem trazer o 
que faltava para a 
humanidade estar 
completa.

Resumindo, na 
narrativa da 
criação temos a 
humanidade como 
composta de macho 
e fêmea, portanto, 
heterossexual. Tanto 
o homem, quanto 
a mulher possuíam 
a imagem de Deus, 
foram criados para 
viverem e decidirem 
colegiadamente, 
para gerenciarem 
juntos a natureza 
e os fenômenos da 
natureza. Com aqueda 
inicia um processo de 
ruptura com o plano 
original de Deus e o 
domínio do homem 
sobre a mulher se 
instala. Cabe-nos 
discutir depois disso 
se com o Evangelho 
houve ou não a 
restauração também 
desta relação. ▣

LOURENÇO STELIO REGA é teólogo, eticista, escritor e 
diretor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo.

Deus deu tanto ao homem macho, 

quanto à mulher, a tarefa de gerir a 

obra da criação (Gn 1.28ss), não foi 

apenas ao macho, mas aos dois.
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De tempo em tempo 
acontecem convulsões 
sociais como se fossem 
ondas. Iniciam numa 
sociedade e infiltram-
se em outras, 
sucessivamente, 
até chegarem à 
praia, onde acontece 
o refluxo. Elas 
costumam arrastar 
convenções políticas, 
religiosas, culturais 
e econômicas. 
Manifestam 
insatisfações e um 
ecossistema popular 
oculto ou silente. A 
chamada Primavera 
Árabe, no Oriente 
Médio, em 2011, 
ocorrida em região 
geográfica em geral 
com poucas mudanças 
vindas da sociedade, é 
um exemplo recente. 
Mas podemos lembrar 
a Reforma Protestante 
(séc. XVI) e a 
Revolução Francesa 
(séc. XVIII).

O início do último 
século impôs a 
humanidade uma de 
suas mais profundas 
decepções com a 
Primeira Grande 
Guerra e 21 anos 
depois, outra Grande 
Guerra parece 
ter sepultado as 
expectativas criadas 
para um mundo 
melhor e mais justo, 
que não vieram de 
cima. Desiludidos, 

grupos minoritários 
decidiram fazer as 
coisas do seu jeito. 

A partir da década de 
1960 a onda hyppie 
espalhou-se entre a 
Europa e os Estados 
Unidos. Suas marolas 
ainda são sentidas 
e uma delas fez seu 
refluxo no discurso da 
“ideologia de gênero”. 
Jovens que queriam 
usar drogas sem 
proibição, fazer sexo 
livre sem preconceito 
e viver em uma 
sociedade alternativa 
refinaram o discurso, 
embalando-o não 
somente na música 
e nas roupas 
psicodélicas, mas 
pela política e 
com argumentos 
elaborados na cozinha 
intelectual, ao sabor 
de uma distorção 
da sociologia, da 
antropologia e nos 
chamados “estudos de 
gênero”.

Os “estudos de 
gêneros” (gender 
studies) começaram 
a ser feitos nas 
universidades 
mais ou menos 
na mesma época; 
mais tarde abriram 
o guarda-chuvas 
para acomodar ou 
proteger as minorias, 
como a LGBT.  Essa 
ideologia prega não 

haver diferenças 
entre os sexos, já que 
o modelo biológico 
universal (macho e 
fêmea) decorre de 
convenções sociais 
ultrapassadas, uma 
construção histórico-
social que visava 
oprimir a mulher e 
segregá-la a papeis de 
menor importância. 
A ideologia de 
gênero empurra as 
convenções naturais 
mais amplas da 
biologia para fora da 
mesa de negociações 
e propõe um catálogo 
diversificado 
de opções para 
escolha pessoal. Em 
outras palavras, 
as informações 
consistentes dadas 
pela biologia não 
importam nem fazem 
diferença ante a 
opção do momento 
– essa sim avaliada 
com rigor zero no 
quesito “construção 
ou convenção social”, 
uma vez que se trata 
de ideologia.

Como são desprezadas 
as diferenças 
biológicas entre 
homem e mulher, a 
instituição da família 
não pode permanecer. 
O perfil definidor 
da instituição 
“família” deve ser 
metamorfoseado pela 
preferência das partes 

envolvidas sem limite 
geométrico: poderá ser 
linear, com os gêneros 
idênticos, mas também 
se fala em “uma 
família” triangular, 
quadrangular ou 
“poliamorosa”, um 
neologismo para casos 
de relações pessoais 
que transcendem 
quaisquer limites 
e podem ou não 
envolver coabitação 
ou relacionamento 
sexual. A alegada 
base para as novas 
combinações é o 
amor, conceito 
rarefeito e obviamente 
ressignificado ao gosto 
do freguês. Aliás, dar 
novos significados a 
palavras e conceitos é 
atividade incessante 
e fundamental nesse 
processo. 

Para borrar o papel 
da família é preciso 
descaracterizar 
o papel dos pais, 
homem e mulher, 
“dessexualizando-
os”, por serem eles 
os referentes da 
manutenção dos 
modelos clássicos 
naturais. Não faria 
sentido falar em 
paternidade ou 
maternidade, uma 
vez que tais termos 
reforçam os quadros 
que a ideologia de 
gênero procura 
remover.
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Finalmente, os 
adeptos precisam 
promover 
publicamente a sua 
agenda, recorrendo-
se à imprensa, a 
mídia em geral, a 
instâncias de ensino 
(do jardim da infância 
à universidade) e 
demais plataformas 
de massa. É preciso 
“ter o microfone à 
mão” e fazer anúncios 
incisivos e agressivos 
do novo modelo, 
que precisa parecer 

NA PALAVRA

Ideologias em 
geral pressupõem 

esferas de 
pensamento nas 

quais é “impossível 
conceber uma 

verdade absoluta”.  

natural e desejável.  
Um defensor ou 
militante da ideologia 
de gênero, em 
programa popular 
de televisão, usa 
expressões cirúrgicas 
para incutir o seu 
discurso: “Todo 
mundo já aceita isso”, 
“o brasileiro já se 
acostumou”, “o povo 
sabe que é assim” 
entre outras. 

Acontece que as 
pessoas que estão 
com o microfone à 
mão nem sempre 
representam as 
convenções sociais 
em lugar nenhum 
do mundo, ainda 
que sejamos uma 
sociedade hipócrita, 
que preserva 
hábitos pudicos 
em público e os 
abandona no privado. 
As situações são 
claramente distintas. 
Karl Mannheim, 
sociólogo judeu 
entre os principais 
nomes da sociologia 
do conhecimento e 
teórico que pesquisou 
ideologias, admitia 
que a sociedade 
do alto difere da 
sociedade de baixo na 
maneira de pensar. 
Ele mencionou 
um adágio entre 
os concidadãos de 
Maquiavel que diziam 
que “o pensamento do 
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palácio é uma coisa, 
e o da praça pública é 
outra”.  No Brasil, os 
meios de comunicação 
tomados pelo lobby 
gay totalitário 
representam bem isso.

Em seu clássico 
livro, Mannheim 
rastreou as origens da 
ideologia, começando 
pelo período 
feudal, partindo 
das primeiras 
demonstrações de 
consciência em si, 
da coletividade ou 
comunidade global; 
passou ao segundo 
momento histórico 
do surgimento 
ou consciência 
nacionalista e chegou 
ao terceiro estágio, do 
desenvolvimento do 
conceito de ideologia, 
como consciência de 
classe ou ideologia 
de classe, a que ele 
chama de “a mais 
importante etapa da 
criação da concepção 
total de ideologia”.  

A ocorrência da 
ideologia se deu 
“quando a ‘classe’ 
tomou o lugar do 
‘folk’ ou da nação, 
como portadora 
da consciência 
historicamente em 
evolução [...] a de 
que a estrutura da 
sociedade e suas 
formas intelectuais 

correspondentes 
variam com as 
relações entre as 
classes sociais”. 
Observe o recurso a 
novos significados 
para as palavras 
que ele usa: se a 
consciência é de 
uma classe, já não 
pode ser chamada 
“total” (deveria ser 
“totalizante”) no seu 
sentido mais rigoroso. 
A “consciência”, no 
sentido proposto, 
é, então, uma 
metonímia: a minoria 
representa a maioria, 
a parte decide e 
responde pelo todo.

A Igreja brasileira 
em geral, e em 
particular aqueles 
que trabalham 
com a palavra, 
seja na exposição 
das Escrituras, na 
pesquisa acadêmica 
feita em seminários, 
mas também 
em inúmeros e 
importantes escolas 
bíblicas, deve tratar 
com cuidado e 
precisão as palavras 
que utilizam e a que 
pronunciam. Precisam 
focalizar e traçar 
com clareza seus 
limites, intenções, 
significados e usos 
dos conceitos e 
visões de mundo 
com que lidam. 
Definir significados e 

fundamentá-los bem é 
ferramenta necessária 
para esclarecer e 
formar bases seguras 
ao tratar as confusões 
que as ideologias 
querem causar entre 
papeis, formatos, 
identidades e modelos 
sociais que queremos 
manter.

Ideologias em geral 
pressupõem esferas 
de pensamento nas 
quais é “impossível 
conceber uma verdade 
absoluta”.  A fé cristã, 
por sua vez, lida com 
absolutos, ainda que 
esteja enviesada por 
leituras sociológicas 
da teologia. A teologia 
também pode ser 
contaminada com 
lentes diversas e 
interesses específicos 
de uma ideologia 
qualquer. 

No entanto, o estudo 
ou discurso sobre 
Deus (teologia) 
começa e termina 
com o absoluto: Deus 
(Gn 1.1; Jo 1.1-3; 
Fp 2.5-11), e ainda 
que Deus não tenha 
um gênero (ele não 
é masculino nem 
feminino, Ele É), ele 
não derivou o ser 
humano de si, mas o 
criou, fez o homem 
e a mulher em uma 
instância distinta da 
sua, absolutamente 

distinta de modo 
que estabeleceu um 
princípio claro sobre 
o qual a humanidade 
conseguiu chegar até 
aqui. 

Entendendo 
isso, procuramos 
não negociar 
interpretações 
nem fomentar 
hermenêuticas 
travestidas de 
ideologias de 
atendam a uma 
minoria ou outra, 
porque a Escritura 
fala que Deus não 
opta por grupos, mas 
pelos cansados e 
sobrecarregados; não 
opta pelos pobres por 
serem pobres, mas 
pelos pobres que se 
reconhecem doentes 
e carentes de perdão. 
Pela Escritura, Deus 
parece não se inclinar 
a nossos sistemas 
racionais. Penso 
que ele mantém 
sua própria “lógica 
da salvação”, que 
começa e termina 
no Calvário, onde o 
assunto é o perdão 
dos pecados para 
homens e mulheres 
quebrantados e 
humilhados pela 
grandeza do gesto 
que não faz sentido 
para aqueles que 
tentam ajustar Deus 
às suas próprias 
agendas. ▣

MAGNO PAGANELLI é doutorando em História Social (USP), mestre em Ciências 
da Religião (Mackenzie) e é professor de Religiões Comparadas 1 e 2 no Betel Brasileiro.
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O QUE DEUS ESPERA 
DOS HOMENS 
(E DAS MULHERES TAMBÉM) 
SERGIO LEOTO

HOMEM
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Existe atualmente 
uma forte discussão, 
quanto à ausência e/
ou irresponsabilidade 
masculina, no que se 
refere à participação 
destes, na vida 
familiar. Alguns 
dos efeitos são bem 
conhecidos:

 � Homens desiludidos 
por fracassos, tornam-
se alcoólatras, 
causando prejuízos 
na vida profissional e 
passam a “descontar” 
frustrações nos 
filhos e esposas - a 
convivência torna-se 
um inferno;

 � Por não 
encontrarem 
recolocação de 
trabalho, homens 
depressivos desistem 
de procurar emprego e 
ficam “encostados” em 
casa, dependendo de 
familiares;

 � A infidelidade 
masculina no 
casamento, tratada 
como “aventura 
aceitável” e até 
“inevitável”, produz 
um incentivo desta 
atitude em novas 
gerações;

 � Homens jovens e 
adolescentes, copiam 
maus exemplos de 
seus pais e os efeitos 
se estendem para uma 
vida irresponsável, 
formando uma 
geração que “não quer 

crescer”, não quer 
compromisso, muitas 
vezes entrando em 
drogas, depravação e 
delinquência;

 � Esposas, cansadas 
de serem traídas e 
desprezadas, assumem 
responsabilidades 
que normalmente 
seriam de seus 
maridos, ficando 
sobrecarregadas ao 
“trabalharem por dois” 
– invariavelmente 
recorrem ao divórcio;

 � Os filhos do 
divórcio, convivem 
com uma “brutal” 
ausência ou 
negligência paterna, 
em sua formação 
pessoal e de caráter 
– ou quando esta 
presença existe, 
muitas vezes repetem 
erros dos pais 
biológicos.

A desilusão com 
o “masculino” e 
a necessidade de 
superação feminina, 
abriu espaços para, 
no inconsciente 
coletivo, apresentar-
se uma “fórmula 
imaginária”: “Homem 
é menos; Mulher 
é mais”. Claro que 
não concordamos 
com isto: homens 
e mulheres têm 
sempre pontos 
positivos e negativos. 
Mas com tantas 
evidências contrárias 

à responsabilidade 
masculina, entende-se 
porque a “ideologia de 
gênero” arrebanhou 
tantos adeptos. 

a “bagunça” Dos 
nossos Dias
Através dos tempos, 
os homens foram 
adquirindo grandes 
sonhos e expectativas 
muito altas sobre si 
mesmos. Eles sempre 
tiveram desejos 
de: poder, sucesso 
e sedução. Nem 
sempre conseguiram 
o que pretendiam: 
o desejo de poder, 
gerou muitos inimigos 
e guerras em seu 
processo; o sucesso 
conseguido em 
algumas esferas, não 
evitou fracassos em 
outras áreas da vida, 
como na família; o 
desejo de sedução, 
que inicialmente 
parece “tudo de bom”, 
trouxe consequências 
nos relacionamentos 
conjugais. Não é nada 
bom, ser sedutor com 
a “mulher alheia”.

Você pode estar 
pensando: “Que bagunça, 
estamos!” – e você está 
certo! Costumamos usar 
a palavra “bagunça”, 
quando as coisas estão 
“fora do lugar”. E o 
homem tem em muitos 
momentos, sentindo-
se no lugar errado! 

Certamente o Criador 
do ser humano, não 
quis que ele ficasse 
nesta situação! 

Nem sempre acontece 
conosco o que Deus 
espera. A culpa não 
é dEle, mas sim das 
escolhas que fazemos! 
Não frustramos 
somente ao Senhor, 
mas também ao que 
as mulheres esperam 
de nós! Ficará mais 
fácil acertarmos, se 
conhecermos o que a 
Bíblia aponta como 
correto, tanto para a 
família, quanto para 
as responsabilidades 
que o Senhor planejou 
para o casal. A vida 
fica muito melhor, 
quando buscamos 
fazer o que Deus 
espera de nós! 

o que Deus quer 
Dos homens
Deus de forma 
didática, dá 
orientações aos 
homens solteiros 
(aqueles que ainda 
estão debaixo da 
autoridade de seus 
pais) e aos homens 
casados, que saíram 
da casa paterna e tem 
uma nova aliança com 
sua esposa, formando 
a própria família: 
“Deixará o homem 
seu pai e sua mãe....” 
(Ef 5.31)
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Os homens SOLTEIROS 
em relação aos 
seus pais, devem 
ser respeitadores 
(considerar, estimar, 
honrar). “Honra teu pai 
e tua mãe, a fim de que 
tenhas vida longa na 
terra que o Senhor, o teu 
Deus te dá” (Ex 20.12) . 
Devem ser obedientes 
(submeter-se, ceder, 
acatar). “Filhos, 
obedeçam a seus pais 
em tudo, pois isso 
agrada ao Senhor” (Cl 
3.20). E devem cuidar 
deles (responsabilizar-
se, tratar, preocupar). 
“Mas se uma viúva 
tem filhos ou netos, 
que estes aprendam 
primeiramente a 
colocar a sua religião 
em prática, cuidando 
de sua própria família 
e retribuindo o bem 
recebido de seus pais e 

avós, pois isso agrada a 
Deus” (1Tm 5.4).   

Tradicionalmente, 
tem se tem falado 
sobre a função do 
homem CASADO. 
Alguns avaliam sua 
importância, como 
aquele que tenta 
suprir o sustento da 
casa (provedor); outros 
falam da sua função, 
como líder espiritual 
(sacerdote); ainda 
outros, mencionam 
sua responsabilidade 
em defender seu lar, 
de possíveis ataques 
(protetor). Todas estas 
atribuições são válidas 
e necessárias. Mas 
será que em nosso 
contexto atual, apenas 
estas qualidades de um 
marido, contemplam 
o que uma família 
precisa?

Percebo 3 grandes 
áreas que a Bíblia 
deixa bem claro, serem 
funções dos homens 
CASADOS, em relação 
às suas famílias - eles 
devem: AMAR – 
LIDERAR – ENSINAR.

1) AMAR: O apóstolo 
Paulo diz em Efésios 
que o homem fiel a 
Cristo tem um alto 
padrão para amar 
sua esposa: o amor 
que Jesus tem pela 
Igreja. Amor disposto 
a morrer pela pessoa 
amada – amor que 
exalta e trata seu 
cônjuge em santidade 
(Ef 5.25-28,31). Mas 
como os maridos 
podem demonstrar 
este amor, na prática? 

 � Afeto e Admiração: 
demonstrar seu afeto 

por meio de palavras, 
carinho, abraços, 
beijos, gentilezas e 
presentes. Expressar 
admiração de forma 
clara, contínua 
e com respeito, 
valorizando-a, 
evitando críticas 
frequentes. 

 � Diálogo e 
Compromisso: 
conversar sobre 
acontecimentos do dia, 
sentimentos e planos. 
Estabelecer uma 
conversa equilibrada, 
dar atenção exclusiva 
ao se comunicarem. 
Manifestar 
compromisso com a 
família investindo 
tempo, dedicando-se à 
educação dos filhos e 
causando um impacto 
positivo em suas vidas.

 � Honestidade e 
Franqueza: revelar 

Dentro do princípio de 

instruir o que é certo, está 

também o disciplinar em 

amor. Não se refere a “ferir 

ou espancar”, mas sim 

corrigir atitudes e livrar seu 

filho de caminhos errados.

HOMEM
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seus sentimentos 
positivos e negativos, 
preocupações, 
agenda, planos para o 
futuro, responder às 
perguntas abertamente 
quando questionado, 
não deixar uma ideia 
falsa ou incompleta 
a respeito de um 
assunto.

 � Segurança e 
Companheirismo: lutar 
pelo equilíbrio dos 
recursos financeiros 
básicos para a família. 
Evitar ausências 
frequentes, por motivo 
de viagem ou longas 
horas de trabalho, que 
possam prejudicar 
o relacionamento 
familiar. Ter interesse 
em promover 
atividades de lazer, 
em conjunto com a 
família. Viver com 
eles, momentos de 
descontração e bom 
humor.

2) LIDERAR – a casa 
sem liderança é um 
perigo! Onde “todo 
mundo manda”, 
ninguém se entende e 
pouca gente tem razão! 
A passagem de Efésios 
5.21-23, deixa claro 
que não deve haver 
briga por liderança. 
Todos devem sujeitar-
se uns aos outros, por 
temerem a Cristo, que 
é o cabeça. Neste tipo 
de ação, todos podem 
falar, todos discutem, 

todos avaliam os 
problemas. Entretanto, 
se houver um impasse, 
a palavra final virá 
do marido. Caso sua 
decisão, logo à frente, 
mostrar-se “errada ou 
falha” (apesar de todo 
esforço para acertar), 
a família aprenderá 
com o que aconteceu - 
tentarão uma escolha 
melhor no futuro. O 
importante é o marido 
demonstrar segurança 
à família.

3) ENSINAR – A 
Bíblia informa que é 
dos pais a obrigação 
de discipular seus 
filhos no caminho do 
Senhor: “Que todas 
estas palavras que hoje 
lhe ordeno estejam em 
seu coração. Ensine-
as com persistência a 
seus filhos. Converse 
sobre elas quando 
estiver sentado em 
casa, quando estiver 
andando pelo caminho, 
quando se deitar e 
quando se levantar. 
Amarre-as como um 
sinal nos braços e 
prenda-as na testa. 
Escreva-as nos batentes 
das portas de sua casa 
e em seus portões” 
(Dt 6.6-9). “O que 
ouvimos e aprendemos, 
o que os nossos pais 
nos contaram, não o 
encobriremos a seus 
filhos; contaremos à 
geração vindoura os 

louvores do SENHOR, 
e o seu poder e as 
maravilhas que fez” 
(Sl 78.3-4).

Parte do trabalho de 
ensinar, refere-se a 
instruir os filhos com 
valores positivos 
como: bondade, 
equilíbrio, sabedoria, 
coragem, respeito, 
honra, fidelidade, falar 
a verdade, honestidade, 
tratar educadamente as 
pessoas, ter esperança, 
etc. “Instrua a criança 
segundo os objetivos 
que você tem para 
ela e mesmo com o 
passar dos anos não se 
desviará deles” 
(Pv 22.6).

Dentro do princípio 
de instruir o que é 
certo, está também o 
disciplinar em amor. 
Não se refere a “ferir 
ou espancar”, mas 
sim corrigir atitudes 
e livrar seu filho de 
caminhos errados. 
“Pois o Senhor 
disciplina a quem ama, 
assim como o pai faz 
ao filho de quem deseja 
o bem”. Pv 12:1: “Todo 
o que ama a disciplina, 
ama o conhecimento, 
mas aquele que odeia 
a repreensão é tolo”. 
Pv 15:5: “O insensato 
faz pouco caso da 
disciplina de seu pai, 
mas quem acolhe a 
repreensão revela 

prudência” (Pv 3.12). 
“Discipline seu filho, e 
este lhe dará paz; trará 
grande prazer à sua 
alma” (Pv 29.17).

Relembrando: 
Solteiros devem 
respeitar, obedecer e 
cuidar bem de seus 
pais. Casados devem 
amar de forma prática 
e ativa, liderar 
ouvindo outras 
opiniões e ensinar 
valores positivos, sem 
medo de disciplinar 
equilibradamente.

Finalizando, podemos 
dizer que quando 
os homens fazem o 
que Deus espera 
deles, várias 
coisas acontecem: 
- filhos passam a 
ter uma referência 
masculina positiva; 
- filhos tornam-se 
bem educados e a 
tendência é aplicarem 
isso em seu dia a dia; - 
as mulheres adoram 
homens sensíveis 
e responsáveis 
– é enorme a 
possibilidade de 
se apaixonarem 
mais ainda por 
eles; - homens 
sábios, que agem de 
forma equilibrada – 
organizam melhor os 
momentos de “caos” 
familiar, comuns 
a todos os seres 
humanos. ▣

PR. SERGIO LEOTO e sua esposa Psi. Magali Leoto, pertencem ao Ministério 
Fortalecendo a Família. Têm mais de 30 anos de experiência em aconselhamento familiar. 

Realizam palestras em Igrejas e Entidades. Contato: smleoto@uol.com.br. 
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Nestes tempos pós-
modernos, temos 
vivido a relativização 
de alguns conceitos. 
A identidade do que 
é ser mulher, tem 
sido alvo de muitas 
controvérsias. A partir 
dos movimentos 
feministas dos anos 
60, quando o lugar 
da mulher passou 
a ser questionado, 
aconteceram 
alguns ganhos que 
permanecem até hoje.

Não podemos negar, 
no entanto, que esta 
luta por mudanças 
também trouxe 
prejuízos. Foi um 
“grito de protesto”, 
fruto de anos de 
injustiças. Pensou-se 
muito na valorização 
da mulher, mas pouco 
se avaliou quanto 
as consequências 
destas mudanças, 
para a sociedade e 
principalmente para o 
ambiente familiar.

Hoje nos deparamos 
com movimentos 
feministas mais 
preocupados com 
ideologias sociais 
e políticas, do que 
propriamente com 
a saúde integral e 
bem-estar da mulher. 
Fala-se muito sobre 
o “empoderamento 
feminino”, algo 
que poderia ser 

uma ferramenta 
de descobertas e 
habilidades pessoais, 
mas tornou-se 
motivo de disputas 
entre os sexos. Traz 
como argumentos 
a autonomia e 
autossuficiência da 
mulher, distanciando 
os cônjuges de uma 
interdependência 
no relacionamento 
e afastando-os 
cada vez mais, 
para seus mundos 
individualizados.  

Há sim um feminismo, 
ou seja, o que é 
ser mulher, sua 
identidade e função 
na criação. O Criador, 
desde o Gênesis, 
já declarou esta 
verdade. É sobre 
esse FEMINISMO 
BÍBLICO que quero 
compartilhar. Relatar 
algumas percepções 
que tive ao fazer uma 
pesquisa nos originais 
da Bíblia.

Ao entrar na fase 
adulta, eu fiquei 
em crise sobre essa 
questão da mulher. 
Estava inconformada 
com o que ouvia nas 
pregações e lia nos 
livros, geralmente 
de autores homens 
e estrangeiros. 
Fui ler escritoras, 
sobre o assunto e a 
frustração foi maior: 

eram mais machistas 
que os homens! 
Resolvi fazer, uma 
pesquisa nos originais 
bíblicos e ver o que 
Deus falava sobre 
a mulher. Pesquisei 
nos dicionários 
em hebraico e 
comentários bíblicos 
e pude ver o quanto a 
cultura nos distanciou 
dos propósitos divinos 
para a mulher.  

a questão Da 
palavra aDam
Minha primeira 
descoberta foi 
que Adão, não era 
necessariamente o 
nome do marido da 
Eva. No hebraico, 
ADAM, quer dizer 
“humano”, que se 
refere a humanidade. 
Algumas versões 
atuais da Bíblia 
já traduzem como 
“humanidade”. Veja as 
diferentes versões:

 � “No dia que Deus 
criou o homem, à 
semelhança de Deus o 
fez. Macho e fêmea os 
criou; e  os abençoou, 
e chamou pelo nome 
Adão, no dia que 
foram criados”. (Gn 
5.1-2  – ARC Versão 
Atualizada, Revista e 
Corrigida)

 � “Deus criou a raça 
humana à sua imagem 
e semelhança, com 
natureza semelhante a 

dele. Criou-os homem 
e mulher, quando 
foram criados, Deus os 
abençoou e os chamou 
de “humanidade” 
(Gn 5.1-2 – Bíblia 
Mensagem, de Eugene 
Peterson).

Ao pensarmos na 
prática do dia a dia, 
parece que recebemos 
uma cultura 
(equivocada) de que 
o homem é “mais 
semelhante a Deus e 
mais abençoado”. Mas, 
como é bom saber que 
na criação, homem 
e mulher carregam 
em si, igualmente a 
Imago Dei. Ambos 
foram abençoados 
por Deus, nem mais 
e nem menos. Isto 
quer dizer, possuem 
potencialidades, 
habilidades e 
inteligências 
semelhantes. São 
biologicamente 
iguais, porém em 
algumas partes 
fisiologicamente 
diferentes. 

Você leitor, acredita 
realmente que 
a mulher é tão 
semelhante a Deus e 
tão abençoada como o 
homem? Ou bem lá no 
fundinho... você tem 
uma alguma dúvida?

Interessante observar, 
em nossas palestras 
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para casais, quando 
faço a pergunta: 
- Homens aqui 
presentes, acreditam 
que as mulheres 
também são a imagem 
de Deus, tanto quanto 
vocês? Sim ou não? E a 
surpresa, é um “sim”, 
quase engasgado na 
garganta e sem força. E 
só depois de perguntar 
novamente é que 
reforçam a resposta. 
Mais triste ainda, 
quando faço a mesma 
pergunta às mulheres, 
e o “sim”, também 
soa leve e fraco. Isto 
reforça a ideia de 
que nem homens, 
nem mulheres, 
têm consciência de 
seu igual valor e 
significado diante de 
Deus.

o verDaDeiro 
significaDo De 
“auxiliaDora 
iDônea”
Se havia um texto 
que me intrigava, era 
esse: “far-lhe-ei uma 
auxiliadora idônea”. 
Não basta ser auxiliar, 
ainda tem que ser 
idônea?!! A palavra 
“auxiliar”, apresenta 
um contexto, de que 
sempre existe alguém 
que é o coordenador e 
o outro que o auxilia. 
Talvez no imaginário 
masculino, o homem 
é o chefe e a mulher, 
serve o cafezinho! 

Deus em sua soberania, 

sabia que o homem, para 

continuar sua existência 

e para cuidar da criação, 

não poderia estar só. 

MULHER
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Mas será que essa 
foi a ideia original de 
Deus? 

Lemos em Genêsis 
2.18 “Não é bom 
que o homem esteja 
só; farei para ele 
alguém que o auxilie 
e lhe corresponda”. 
(NVI- Nova Versão 
Internacional). A 
palavra “auxilie” 
que aparece neste 
versículo, no hebraico 
é EZER. A mesma 
encontrada como 
atributo a Deus em 
Salmos 46.1 “Deus 
é o nosso refúgio e 
a nossa fortaleza, 
auxílio presente na 
adversidade” e Salmos 
46.4-6 “Deus vem em 
meu auxílio desde o 
romper da manhã”.  É 
também encontrada 
no radical da palavra 
EBENÉZER: “Então 
Samuel pegou uma 
pedra e a ergueu... E 
deu-lhe o nome de 
EBENÉZER, dizendo 
‘Até aqui nos ajudou o 
Senhor’.” (1Sm 7.12)

Deus em sua soberania, 
sabia que o homem, 
para continuar sua 
existência e para 
cuidar da criação, 
não poderia estar só. 
O “EZER” (auxílio) 
que ele recebia de 
Deus, também seria 
encontrado em forma 
humana, na sua 

companheira. Portanto, 
baseando-nos nas 
passagens em que 
“EZER” foi utilizada, 
a convivência entre 
homem e mulher, 
deve ser de refúgio, 
fortaleza, presença 
contínua, até mesmo 
na adversidade. 

o início Das 
DesigualDaDes
Observe como Adão 
vê a mulher antes da 
queda: “Esta afinal, é 
osso dos meus ossos 
e carne da minha 
carne, chamar-se-á 
varoa porque do varão 
foi tirada.” (Gn 2.23-
24 – Edição Revista 
e Atualizada). No 
original as palavras 
são Ele = ISH, para 
varão; e Ela = ISHA 
para varoa. Os dois 
são ADAM, humanos. 
Ele a reconhece 
fisiologicamente 
diferente. Diferentes 
apenas em gênero.

Após a queda, é 
interessante notar 
como o homem vê a 
mulher: “Adão deu a 
sua mulher o nome 
de Eva, por ser ela 
a mãe de todos os 
seres humanos” (Gn 
3.20). Adão dá um 
novo nome à mulher. 
Não mais ISH e ISHA, 
mas EVA, a mãe de 
todos. Algo me diz, 
que aí começaram as 

MAGALI LEOTO é formada em Educação Artística, Música Sacra e Psicologia pela 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atua em Psicologia Clínica e Coaching. 

Contato: magalileoto@hotmail.com

desigualdades, depois 
do pecado...

a mulher na 
reDenção
O pecado e a 
humanidade até 
podem ter tentado, 
mas não conseguiram 
mudar os propósitos 
de Deus para a mulher, 
através dos tempos. 
Desde o início, há um 
princípio maior. Nunca 
foi plano de Deus 
reduzir o valor da 
mulher e do homem. 

A Redenção, veio 
resgatar tudo o que 
o pecado maculou. 
Inclusive o valor 
da mulher: “Vindo 
porém a plenitude dos 
tempos, Deus enviou 
seu Filho, nascido de 
mulher... para resgatar 
os que estavam sob 
a Lei” (Gl 4.5-6). 
Deus presenteou a 
mulher na Redenção, 
trazendo Jesus ao 
mundo, através do 
seu útero. Cristo 
poderia vir ao mundo 
de outras maneiras. 
Como por exemplo, 
quando Ele subiu ao 
céu na sua ascensão. 
Da mesma forma 
Ele poderia descer, 
já adulto e iniciar o 
seu ministério. Mas, 
dentre os planos de 
Deus, estava o de 
exaltar a mulher.
A redenção também 

desfaz diferenças 
em vários níveis das 
relações humanas, 
inclusive entre homem 
e mulher: “No Reino 
de Deus, não pode 
haver judeu e nem 
grego, nem escravo 
e nem liberto, nem 
homem e nem mulher, 
pois todos vós sois de 
Cristo Jesus” (Gl 3.28).

novos tempos
Os tempos pós-
modernos afetaram 
as noções de gênero, 
sexualidade e papéis 
feminino e masculino. 
Não podemos perder 
os propósitos de Deus, 
desde a criação: 
homem e mulher, 
feitos semelhantes 
a Ele e igualmente 
abençoados. As 
filosofias, ideologias 
vem e vão. Temos 
que ficar atentos às 
transformações e aos 
novos contextos. Mas 
jamais poderemos 
abrir mão de nossos 
valores e identidade 
em Cristo.

Cabe a nós, prosseguir 
em lutar pelo resgate 
da dignidade humana, 
seja referente a 
homem ou mulher. 
Desta forma, 
aguardaremos a nossa 
herança completa, 
quando finalmente 
o Perfeito (Jesus) 
voltar. ▣
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Eu havia sido marcado um 
encontro com um amigo em 
uma organização e aguardava 
na recepção. Quando ele 
chegou, nos cumprimentamos 
e ele me apresentou a uma 
pessoa dizendo que eu 
dava palestras de educação 
financeira. Então aquela 
pessoa a quem eu estava sendo 
apresentado brincou comigo 
dizendo que queria saber o meu 
saldo bancário para ter certeza 
de que a coisa realmente 
“funcionava”. Após aquele 
encontro, eu fiquei refletindo 
mais uma vez sobre aquela 
colocação e sobre a relação 
entre sucesso financeiro e 
saldo bancário.

AFINAL DE 
CONTAS – O QUE 
É O SUCESSO 
FINANCEIRO?
PAULO DE TARSO

FINANÇAS
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mais amplo, é alcançado 
quando conseguimos entender 
o nosso papel para nossa breve 
existência aqui neste mundo 
e damos os passos necessários 
para implementar este plano.

como o Dinheiro entra 
nessa história?
Bom, o dinheiro cumpre um 
papel coadjuvante, vamos 
dizer assim. Ele não é o ator 
principal, mas colabora de 
alguma forma dando o suporte 
necessário para a implantação 
do plano sobre o qual falamos 
acima. Você já notou que 
grande parte dos homens e 
mulheres que marcaram a 
história mundial não foram 
pessoas de posses? Este 
fato nos dá uma noção mais 
profunda de que o sucesso não 
guarda uma relação estrita com 
a quantidade de dinheiro que 
alguém possui. Às vezes pode 
ser justamente o contrário. 
Muito dinheiro pode nos tirar 
do foco e fazer ruir o plano 
principal que queríamos 
alcançar.

então, o que é o 
sucesso financeiro?
Entendemos que o sucesso 
financeiro se dá em termos 
de uma administração 
pautada em princípios que 
devem ser colocados em 
prática, independentemente 
da quantidade de dinheiro 
que conseguimos ganhar. 
Por exemplo, se uma pessoa 
tem muito dinheiro mas se 
esquece dos outros e olha 
só para suas necessidades e 
desejos, ela não está sendo 

financeiramente bem sucedida 
por que está relegando um 
princípio fundamental da 
administração do dinheiro, 
que é a generosidade. Lembro-
me de que Jesus chamou 
de insensato uma pessoa 
assim (leia o relato de Lucas 
sobre o caso – Lucas 12.13-
21). Houve, no entanto, uma 
viúva pobre que exerceu 
a generosidade mesmo 
possuindo muito pouco (Leia 
Lucas 21.1-4). O que isto 
que dizer? Significa que o 
sucesso financeiro ocorre 
quando estamos exercendo 
os princípios norteadores 
da boa gestão do dinheiro 
tais como trabalhar com 
excelência, poupar e investir, 
ser generoso, ser cauteloso no 
endividamento, gastar com 
sabedoria, entre outros. Eu 
acho que está é a boa notícia, 
a de que, independentemente 
do quanto ganhamos, podemos 
ser pessoas financeiramente 
bem sucedidas se colocarmos 
em prática estes princípios 
e estivermos focados em 
realizar o plano que nos 
foi proposto. Ou seja, a 
quantidade de posses é 
importante na equação do 
sucesso financeiro, mas 
há outras variáveis que 
necessitam ser igualmente 
desvendadas. 

Sucesso! ▣

PAULO DE TARSO 
é engenheiro civil e 

mestre em teologia. É o 
idealizador do Ministério 
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uma concepção antiga
Sinto-me seguro em afirmar 
que, em geral, quando 
dizemos que uma pessoa 
é financeiramente bem 
sucedida significa que ela 
possui muitos bens, uma 
conta polpuda, vários tipos 
de investimentos e tudo 
o mais. Ou seja, o sucesso 
financeiro está diretamente 
ligado ao montante dos 
chamados ativos financeiros. 
Mas aí vem a seguinte 
questão. E as pessoas mais 
simples, sejam assalariadas 
ou não, será que elas não 
poderiam ser contadas como 
pessoas financeiramente bem 
sucedidas? Será mesmo que 
o sucesso financeiro está 
reservado para um pequeno 
percentual de pessoas cujos 
ativos atingiram um patamar 
de destaque em relação aos 
pobres mortais?

uma visão mais ampla
Quando imaginamos o sucesso 
financeiro apenas sob o aspecto 
de acumulo de ativos estamos 
num terreno escorregadio. 
Primeiro porque o sucesso 
precisa contemplar outras 
áreas da vida, principalmente 
àquelas ligadas aos 
relacionamentos. Lembro-me 
de uma pesquisa divulgada na 
revista Época em que 84% dos 
executivos se diziam infelizes 
com o seu trabalho. Ou seja, 
embora ganhem bem, há 
outras áreas que estão sendo 
negligenciadas, principalmente 
àquelas relacionadas ao 
relacionamento familiar. Ou 
seja, o sucesso, num sentido 
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EU PRECISO 
MUDAR! MAS 
COMO? 
MÁRIO SIMÕES

COACHING
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“Quero emagrecer! Porém 
detesto fazer exercícios e 
dieta!” “Desejo uma promoção 
no trabalho! Mas não tenho 
tempo para estudar e fazer o 
curso necessário!” A maioria 
das pessoas gostaria de mudar 
para melhor, porém não gosta 
do esforço necessário para 
mudar. Em outras palavras, 
nós desejamos os benefícios 
das mudanças, porém 
não queremos passar pelo 
processo de mudança. Ele é 
duro, demora e requer de nós 
disciplina e determinação.

“O mundo odeia mudança, 
no entanto é a única coisa 

que tem trazido progresso.” 
Charles Kettering

Você que deseja mudar uma 
área importante na sua vida, 
anote estes princípios que lhe 
serão de grande valor.

como muDar?
1. Assuma o compromisso de 
mudar.

“Para que o mundo ao seu 
redor mude, você precisa 

mudar!” Jim Rohn

Você precisa assumir um 
compromisso de mudança na 
sua própria vida. Não espere 
que os outros mudem primeiro. 
Tome a iniciativa e assuma o 
compromisso de mudar. 

Mude aquilo que você pode 
na pessoa que você pode, e 

essa pessoa é você! Ao fazer 
isso, você estará colaborando e 
influenciando uma mudança na 
vida das pessoas ao seu redor.

2. Estabeleça metas de 
crescimento.
O crescimento não é 
automático. Ele precisa ser 
intencional. 

Quais são os resultados que 
você deseja alcançar em cada 
área da sua vida? Seja bem 
específico! Não diga: “preciso 
emagrecer”. Isso é muito 
amplo. Diga: “Vou perder 5 
quilos em 5 meses”. 
Estabeleça objetivos para sua 
vida profissional, financeira, 
familiar, física, intelectual 
e espiritual. Escreva em 
um caderno ou no seu 
computador, o que deseja 
alcançar, até quando, e como 
irá fazer isso. 

Depois inclua estas atividades 
no seu calendário de 
atividades diárias.

“Aquele que falha em planejar, 
planeja falhar!” Anônimo

3. Coloque-se em um 
ambiente de crescimento.
Nós somos o resultado do 
meio que vivemos. Portanto, 
quando queremos mudar, 
precisamos nos relacionar 
com pessoas que são ou tem 
aquilo que desejamos ser ou 
ter. Algo positivo acontece 
quando você se associa com 

outras pessoas que também 
desejam mudar e crescer. É 
impossível voar com as águias 
se você vive ciscando com as 
galinhas!

4. Pague o preço.
Não há nada de graça neste 
mundo. Até mesmo a salvação 
do homem, Jesus pagou com 
sua vida para reestabelecer o 
relacionamento com Deus. 

“Você paga um preço para se 
desenvolver porém você paga 

um preço maior ainda para 
permanecer como você está!” 

Mário K. Simões

Uma maneira extraordinária 
para você mudar é encontrar 
um professor, Coach ou 
mentor que lhe ajudará, 
orientará e conduzirá de onde 
você está para onde você 
deseja chegar. 

Esta quantia de dinheiro 
e tempo investidas nesse 
processo no presente 
economizarão em muito do 
dinheiro e tempo levaria 
para você tentar alcançar 
resultados sozinho. 

Chegou o tempo de você 
mudar. Sem mudança não há 
progresso, e sem progresso 
não há sucesso! ▣

MÁRIO K. SIMÕES é 
escritor e palestrante 

internacional
www.mariosimoes.com  
/ contato@preparando.
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ESPERANÇA NA 
LIDERANÇA
MÁRCIO MATTA

LIDERANÇA
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Antes de iniciar os seminários 
de liderança cristã (SELIC) na 
igreja da qual sou membro 
há 41 anos, realizei uma 
pesquisa com quase todos os 
obreiros do campo para obter 
o feeling para um trabalho 
bem sucedido. O resultado 
da pesquisa mostrou-me 
um enorme interesse para o 
aprimoramento do exercício da 
nobre função de liderar. 

Assim, mais de 1.000 
participantes desfrutaram dos 
bons resultados dos quatro 
seminários ali realizados.

O que se podia, então, esperar 
de cada um dos líderes, 
após um seminário desse? A 
esperança de uma situação 
diária melhor, de soluções 
de problemas persistentes e 
de um novo cenário além da 
nossa visão poderia começar 
a existir na vida dos seus 
liderados?

Bem, podemos assegurar que, 
mesmo com todo treinamento 
obtido, com toda a capacitação 
divina através do Espírito 
Santo, não nos é facultado o 
direito de considerarmos a 
nós mesmos, como líderes, a 
esperança por dias melhores. 
Por sermos líderes humanos, 
somos falhos e totalmente 
dependentes de Deus.

Como líderes, procuramos 
exercer nossa liderança 
com objetivos definidos 
e alcançáveis para que 
nossos liderados não se 
frustrem. Entretanto, somos 

limitados e não podemos nem 
devemos arcar com missões 
notadamente impossíveis aos 
olhos humanos.

No Reino de Deus aqui na 
terra, a liderança é uma 
capacitação genuinamente 
dada por Deus, para todo 
aquele que é chamado e se 
dispõe, de coração, a conduzir 
um grupo em ações que 
o levem atingir alvos em 
benefício da Igreja de Cristo 
como um todo. É exercida 
totalmente debaixo da 
orientação divina. Não tem 
como ser diferente disso.

Todos nós, indistintamente, 
temos uma liderança 
imediata que nos orienta, de 
uma forma ou de outra, e a 
quem devemos nos reportar. 
Entretanto, precisamos 
reconhecer que a liderança 
a quem devemos depositar a 
nossa real esperança é aquela 
do salmista Davi quando 
disse: “... SENHOR, ... A minha 
esperança está em ti.” (Sl 39.7).

Muitas pessoas, 
principalmente em época de 
eleição tendem facilmente 
a colocar sua esperança em 
candidatos que se despontam 
como o “salvador da pátria”. 

A nossa esperança está 
intrinsecamente ligada à 
nossa fé. Seu alicerce está 
firmado na Rocha - Jesus 
Cristo e na Palavra de Deus. 
O apóstolo Pedro, exortando-
nos à santidade, declara que 
Deus ressuscitou o nosso 
Salvador para que nossa fé e 
“... esperança estivessem em 
Deus.” (1Pe 1.21).

Aqueles que têm sua esperança 
no homem ou no dinheiro ou em 
suas próprias forças entrarão 
em profunda decepção ao 
descobrirem que enganaram-se 
a si mesmos. Nossa liderança 
maior, Cristo - nosso Capitão, 
nos satisfaz em todas as nossas 
necessidades. Como diz o 
Salmo 23.1 “O SENHOR é o 
meu pastor; nada me faltará.” 
Porém, para termos o direito 
de chamar o Senhor de Pastor, 
precisamos, antes, tornarmo-
nos ovelhas; mas aí, seria outro 
assunto a tratar.

O Senhor é a nossa liderança 
maior. Depositemos toda nossa 
esperança nEle e somente 
nEle! ▣

MÁRCIO MATTA é 
presidente da AETAL 

(Associação Evangélica 
de Educação Teológica 

da América Latina)

Todos nós, indistintamente, 
temos uma liderança imediata 
que nos orienta, de uma forma 
ou de outra, e a quem devemos 
nos reportar. 
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crianças cadastradas
+ de 20.000

doações recebidas
+ de 2.200

ONGs
+ de 40

Arrecade mais para 
transformar mais!

Entre no site, faça o cadastro  
e envie a documentação.  

É bem rápido!

Cadastre as crianças 
beneficiadas pela sua 

organização.

Pronto! Agora é só começar 
a arrecadar dinheiro para 

transformar vidas.

$


