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Queridos amigos, bom dia! Uma ótima quinta-feira para você e 
todos os seus. Nesta semana, estamos enfocando algumas mentiras que são 
intensamente propagadas sobre Deus. Vimos que “DEUS É TUDO QUE 
QUEIRAMOS QUE ELE SEJA”, “MINHA MENTE É MINHA IGREJA”, “O DEUS DA 
MINHA SAÚDE E DA MINHA RIQUEZA” e hoje, como prometido, vamos ver O 
DEUS DO MEU SEXO.  

  

MENTIRAS SOBRE DEUS – PARTE 3  
  
O DEUS DO MEU SEXO 
 
Feministas radicais buscam 

remodelar Deus de acordo com seus desejos 
e inclinações. Aqui está o argumento: Deus 
é representado na Bíblia como homem, os 
homens oprimem as mulheres, assim o 
modelo bíblico é o culpado pela opressão. 
Uma vez que Deus é masculino e é visto 
como nosso pai, significa que damos 
aprovação tácita a dominação masculina, 
ou seja, se Deus é masculino os homens são 
Deus. Com o objetivo de erradicar essa 
imagem, devemos redefinir Deus como 
feminino, para que tenhamos uma 
divindade engajada com a causa feminista.   

  
É por isso que Rosemary 

Radford Ruether, talvez a maior autora 
feminista dos últimos tempos, defina sua 
deusa como “a matriz primária, o grande 
ventre onde são geradas todas as coisas: deuses, homens, céus, terra e 
não humanos.” Hoje em dia, algumas denominações religiosas usam 
lecionários, hinários e bíblias com linguagem inclusiva, que elimina todas as 
referências masculinas a Deus. Quando o título Rei é aplicado a Deus, a 
palavra rainha é adicionada. Deus-Pai é traduzido como Pai-Mãe, ou 
simplesmente Mãe. Desse modo as escrituras são reescritas para servir a causa 
feminista.   

  
Não podemos deixar de concordar que muitos homens têm 

abusado das mulheres. Os homens têm feito mau uso de sua autoridade, e 
colocadas suas necessidades em primeiro lugar. As mulheres têm sido 
discriminadas na igreja e no ambiente de trabalho, mas será que estamos 
dando uma chance a Deus para cuidar destas questões. É obvio que o Deus da 
bíblia não tem sexo, a sexualidade está confinada a criatura e não ao Criador. 
Contudo, quer gostemos ou não, Deus optou por revelar-se a Si mesmo usando 
a linguagem do gênero masculino. Existem razões para isto. As escrituras 
preservam a clara distinção entre a criação e o Criador. Todas as tentativas 
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de reformular Deus como feminino, resultam em ideias panteístas, tornando-O 
um com a criação que “ela nutre”.  

  
Em uma conferência de “re-simbolização”, em Mineápolis, nos 

Estados Unidos, alguns anos atrás, os congressistas honraram a deusa Sofia, 
não a Jesus Cristo, como exemplo de redefinir Deus de baixo para cima. Uma 
conferência posterior, os congressistas aprenderam que a deusa emergiria 
quando as mulheres revelassem o “eu interior”. Oravam: “Agora Sofia, sonhe 
a visão, compartilhe a sabedoria que habita em você”. Esse é um Deus criado 
por mulheres e para mulheres.   

  
Em segundo lugar, Deus planejou a liderança masculina no 

casamento para demonstrar a relação dEle com sua igreja. O marido deve ser 
como Cristo para sua esposa, exercendo sua liderança servil. Em troca a 
esposa deve exercer o papel da igreja, vivendo sob a autoridade do marido. 
Ao nos dar esse modelo, Deus é representado nas Santas Escrituras como 
masculino.   

  
Em resumo, a sociedade deve descobrir outras maneiras de lhe 

dar com a questão do abuso das mulheres, desde que não seja por meio de 
reescrever as Escrituras.   

  
Como é possível acreditar no DEUS DO MEU SEXO ao lermos a 

firmação de Jesus “de que Deus criou o homem e a mulher” (Mateus 19:4) e 
de que “Deus é Pai”, além disso, “o Pai a ninguém julga, mas confiou todo 
julgamento ao Filho para que todos honrem o Filho como honram o Pai. 
Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou.” 
(João 5:22-23).  

  
Outra “teologia” muito próxima dessa é o DEUS DA MINHA 

PREFERÊNCIA SEXUAL. De acordo com essa visão, Deus aprova minha vida 
sexual seja ela qual seja. Existe um aumento no número de títulos da 
“teologia gay”, na qual pessoas adeptas desse movimento reinterpretaram as 
Escrituras para justificar seus relacionamentos homossexuais. Adoram a Deus 
confiantes que a sua preferência sexual não tem a mínima importância para o 
Senhor. Por exemplo, Paul Sherry fez um apelo aos líderes de sua igreja para 
que dessem total oportunidade de participação a gays e lésbicas no ministério 
da igreja e disse que os que se opusessem a isso, deveriam “ler as Escrituras 
outra vez com novos olhos e ouvir o Espírito Santo com novos ouvidos”.  

  
A razão para essa releitura é óbvia, interpretar a Bíblia de modo 

compatível com o estilo de vida homossexual. Mais uma vez é preciso 
confessar que os homossexuais têm sido profundamente feridos pela 
hostilidade da igreja, foram escolhidos para condenação quase como se os 
outros pecados não importassem. Diante de tantas feridas, alguns interpretam 
as escrituras aprovando suas preferências sexuais, contudo será que essa seria 
a melhor maneira de abordar esse assunto?  
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Não seria mais justo estudar não somente a condenação da bíblia 

a homossexualidade, mas também analisar os notáveis ensinamentos sobre a 
graça, a misericórdia e o poder de Deus. Como podemos aceitar O DEUS DA 
MINHA PREFERÊNCIA SEXUAL, quando vemos Jesus apoiando firmemente a Lei 
do Antigo Testamento: “Todo aquele que desobedecer a um desses 
mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o 
mesmo, será chamado menor no Reino dos céus; mas todo aquele praticar 
e ensinar estes mandamentos será chamado grande no Reino dos céus.” 
(Mateus 5:19).  

  
O DEUS DA MINHA AUTOJUSTIFICAÇÃO. Por trás desses e outros 

conceitos equivocados está a profunda crença no Deus da minha 
autojustificação. Um desses exemplos vem do livro “Conversando do Deus”, 
no qual o autor Neil Donald supostamente obteve respostas as suas perguntas 
diretamente do próprio Deus. Na verdade Neil afirma que o processo de 
construção do seu livro ocorreu da transcrição literal de algo que lhe foi 
ditado. O que Deus, no referido escrito, diz: “O Seu desejo é a vontade de 
Deus para você. Viva sua vida da maneira que quiser. Eu não tenho 
nenhuma preferência em relação a sua escolha. Essa é a grande ilusão 
onde muitos se prendem. Que Deus não se importa se você faz uma coisa 
ou outra. Eu não me importo com o que você faz, e isso é difícil para você 
aceitar.”  

  
Deus ainda revelou a Neil, que não devemos procurar as fontes 

autorizadas para nelas encontrar “a verdade sobre Deus”. Em vez disto, Deus 
diz: “Ouça seus sentimentos. Ouça os seus mais elevados pensamentos. Dê 
ouvidos a sua experiência. Todas as vezes que essas coisas forem 
diferentes do que você aprendeu com seus professores, ou leu em algum 
livro, esqueça as palavras. As palavras são as piores fontes da 
verdade.”. O autor, contudo, não é claro sobre a maneira que podemos 
distinguir os nossos mais altos pensamentos dos considerados mais baixos. E 
uma vez que seu Deus diz reiteradamente que “não existe essa coisa de 
certo ou errado, bom ou ruim, melhor ou pior” o assunto fica ainda mais 
complicado.   

  
Talvez encontremos a resposta quando Deus diz (no livro): 

“Existe somente o que serve e o que não lhe serve. Assim, nossos mais 
altos pensamentos podem ser considerados o que nos serve melhor. Uma 
coisa precisa ficar clara, nós somos a melhor autoridade para nós 
mesmos”.   

  
Mesmo deixando de lado a contradição de que Deus não fala por 

meio de palavras, mas pelos sentimentos, aparentemente Deus dá ao autor 
uma revelação por meio de palavras que se estendem por centenas de 
páginas.   
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Devemos nos perguntar: Por que esse Deus se agrada tanto em 
aprovar esse nosso estilo de vida, nossas crenças e nossos valores? Não é 
surpresa para ninguém que esse Deus seja tudo exatamente o que queremos 
que ele, ela ou isso seja. Esse Deus “moderno” não dá nenhuma definição de 
pecado, não faz nenhuma reprovação, nem tão pouco propõe algum 
julgamento. Na verdade não existe certo ou errado. Afinal no mundo seu o 
Deus transcendente, a palavra MAL perde todo o significado. O Deus de Neil 
foi TOTALMENTE domesticado.   

  
Como alguém já disse, criamos vacas para dar leite, carneiros 

para dar lã, e Deus para nos dar completa aceitação e afirmação. Esse é um 
tremendo equívoco, não é possível aceitar o DEUS da minha autojustificação a 
luz da advertência de Isaias: “Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem, 
mal, que fazem das trevas luz e da luz, trevas, do amargo, doce e do 
doce, amargo”. (Isaías 5:20); “Ai dos que são sábios aos seus próprios 
olhos e inteligentes em sua própria opinião”. (Isaías 5:21).  

  
Podemos ainda acrescentar, ai dos que se olham no espelho e 

dizem que viram a Deus.  
  
Que possamos guardar esses ensinamentos em nossos corações. 


