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Igreja e sexualidade: vamos discutir a 

relação? 

Vânia Quintão Fernandes 

 

Sexualidade e igreja é mais que um assunto particular. É um tema que diz respeito 

à vida coletiva e que influencia e é influenciado pelas relações que estabelecemos 

com as outras pessoas. 

 

A igreja, assim como a família e a escola, é um espaço importante de formação e 

fortalecimento de convicções, valores e responsabilidades, inclusive na área da 

sexualidade. Porém, ela tem estado tão obcecada com a ideia de que sexo é 

pecado que tudo que diz respeito à sexualidade não encontra espaço. 

 

Uma pesquisa realizada pela revista Lar Cristão com 5 mil jovens cristãos traz um 

dado curioso e preocupante: 52% deles mantêm relações sexuais antes do 

casamento.1 Apesar de as igrejas se empenharem em ensinar o que é “certo” e 

“errado”, a pressão dos valores seculares tem vencido a batalha. Porém, por que 

isso acontece? Ou como podemos reverter essa situação? 

 

Em Isaías 5.13 lemos: “Portanto, o meu povo será levado cativo, por falta de 

entendimento; e os seus nobres terão fome, e sua multidão se secará de sede”. 

 

É tempo de aceitar que os jovens cristãos estão sendo “levados cativos” por falta 

de entendimento. Estão com fome e morrendo de sede. Não que devamos 

desacreditar os valores cristãos ou o que Deus quer para a nossa sexualidade, 

mas é importante que a igreja amplie o raio de visão sobre as pessoas e sobre a 

sexualidade -- que é muito mais que sexo. 
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Os jovens precisam considerar a sexualidade como parte de sua identidade, 

expressada nas relações com as outras pessoas, que são relações de prazer. É 

plano de Deus que os jovens desenvolvam a sexualidade estabelecendo relações 

saudáveis com a família e os amigos, por exemplo. 

 

Às vezes, parece que a igreja é “caça-fantasmas”, tão preocupada com a alma que 

desconsidera o corpo e os sentimentos que fluem dele. Ela tem um ambiente 

seguro para ouvir que temos desejos homossexuais, nos acolhendo e apoiando, 

sem discriminação? Ou um ambiente favorável para conhecer nossos desejos e 

desafios ligados a masturbação, pornografia, perda de virgindade, aborto? 

 

Que haja na igreja um espaço aberto para que os jovens, seus pais e líderes 

possam compartilhar o que estão sentindo, as dúvidas e os desejos, e ser 

fortalecidos e acompanhados segundo os valores cristãos, sem discriminação. 

 

Nesse espaço de discussão, tirariam a sexualidade do privado e pecaminoso e a 

colocariam como uma dádiva de Deus (Gn 1.31), um assunto de interesse de 

todos e de ajuda mútua (Tg 5.16), discutindo-a nos conflitos do dia-a-dia (Rm 

12.1). 

 

Se a igreja quiser resgatar e proteger os jovens do cativeiro, precisa trabalhar de 

forma aberta e relacional, carregando cargas, discutindo a Bíblia e ouvindo. Só 

assim poderá minimizar os danos provocados pela pressão social e prevenir que 

os jovens pereçam na defesa de valores. 

 

É hora de a igreja e a sexualidade “discutirem esta relação” tão fragilizada, para 

que vivamos uma vida plena (Jo 10.10). 

 

Nota 

1. www.eventogospel.com.br 

 

 

• Vânia Quintão Fernandes é assistente social no Exército de Salvação, onde 

desenvolve grupos de discussão sobre sexualidade e coordena o projeto Portas 

Abertas, com profissionais do sexo. vania.quintao@gmail.com 

Fonte: https://www.ultimato.com.br/revista/artigos/320/igreja-e-sexualidade-vamos-

discutir-a-relacao 
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