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O Problema 

"Não se chame de cristão gay." 

"Sua identidade deve ser encontrada 'em Cristo!'" 

"Você não sabe que quando você insiste em usar a frase 'gay christian' para se 

descrever, você está colocando sua identidade em ser gay em vez de encontrar sua identidade 

em Cristo?" 

"Cristianismo hifenizado é um falso Evangelho!" 

e a lista continua. 

Quando se vê gay, cristão 1e membro de uma Igreja evangélica, muitas vezes descobrem 

que devem se tornar micro-teólogos, prontos para se defender de uma enxurrada de 

declarações bem intencionadas, como as acima, sobre a maneira como fazem qualquer coisa - 

seja a maneira como agem, se vestem, falam, vivem ou para o contexto deste artigo, 

identificam. Se tal indivíduo encontra sua Igreja na tradição Wesleyana-Santidade, eles, 

infelizmente, devem abordar outras críticas, tais como: 

"Você não pode professar santificação inteira e manter uma identidade gay." 

"Quando você está totalmente santificado, toda a sua identidade deve ser 'em Cristo'." 

"A santificação inteira deveria ter removido sua atração pelo mesmo sexo."  

Ser gay, cristão e professar a experiência de santificação inteira, na Igreja Wesleyana-

Santidade de hoje, é muitas vezes encontrar-se separado pelo constante questionamento de 

uma comunidade chamada para ser conhecida pelo seu amor um pelo outro. Um problema, 

 
1 O termo "gay" será usado ao longo deste artigo para se referir coletivamente àqueles que se identificam como 
mesmo sexo Atraído lésbicas, gays, bissexuais, gays e questionando Ainda manter o histórico ensino cristão sobre a 
sexualidade humana.  
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tanto teológico quanto profundamente pessoal, emergiu como resultado, e os cristãos 

fielmente comprometidos encontram-se incapazes de se entender em uma batalha onde 

ambos os lados permanecem firmes sobre as verdades das Escrituras.2 

Felizmente, não precisa ser assim.  

Assim, com a oração e a esperança em Um maior do que todos nós, os escritores deste 

artigo convidam vocês em uma jornada sobre as páginas seguintes para vir e raciocinar juntos 

para acabar com a confusão, curar a Igreja, e desenvolver um sagnes mais3fiel,  para os confins 

da terra e em todos os lugares entre eles.4 

 

Algumas considerações importantes para o leitor 

Antes de realizar a tarefa deste artigo, no entanto, existem algumas considerações 

doutrinárias e terminológicas essenciais que precisam ser abordadas. Em primeiro lugar, os 

escritores deste artigo trabalharam  como um derramamento de uma afirmação subjacente das 

posições doutrinárias da Igreja do Nazareno,, com ênfase específica em suas posições históricas 

relacionadas à santificação e sexualidade humana inteiras, conforme encontrado no  Manual da 

Igreja do Nazareno,5bem como todas as declarações relacionadas aos temas de toda a 

santificação e sexualidade humana emitidos pelo Conselho de Superintendentes Gerais.6 

Dito claramente, a intenção dos escritores deste artigo não é change as crenças 

declaradas e mantidas da Igreja das denominações nazareno ou de santidade wesleyana- 

 
2 Ver João 13:35. 
3 Veja Isaías 1:18. 
4 Ver Atos 1:8. 
5 Vigésimo nono Assembleia Geral. 2017. Igreja Manual do Nazareno: 2017-2021. Kansas City: Editora Nazareno. 
6 Conselho de Superintendentes Gerais. N.D. BGS Oficial Declarações. Acessado Julho 22, 2020. 
https://nazarene.org/bgs-official-statements. 
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semelhante, mas sim, uma tentativa de ajudar essas denominações a desenvolver uma 

compreensão mais profunda e robusta de tais crenças mantidas. 

Em segundo lugar, e em consonância com as crenças declaradas acima mencionadas, 

todo o uso do termo cristão gay no contexto deste artigo se referirá apenas a celibatários, 

cristãos gays. Além disso, todo o uso do  7termo  gay deve se referir apenas àqueles que se 

identificam como lésbicas, gays, bissexuais, gays, gays, questionados e do mesmo sexo atraídos, 

pois este artigo não falará de questões de gênero. 

Finalmente, os escritores deste artigo gostariam de falar com aqueles que se acham 

mais liberais ou conservadores sobre as questões abordadas neste artigo.  

Para você... 

Reafirmamos nosso compromisso de estender o amor contínuo e sem julgamento 

avocê, e  pedimos graça e uma mente aberta enquanto lêem e refletem sobre as questões 

discutidas neste artigo. 

Nós nos comprometemos ainda com o mesmo com qualquer refutação que você possa 

ter para o nosso trabalho aqui, pois é crucial para todos que contribuíram para este trabalho 

para promover e manter um espírito de caridade cristã como vivemos e amamos aqueles que 

pensam diferente sobre essas questões do que nós.  

Somente por amarmos uns aos outros como Cristo nos amou esperaremos ser 

testemunhas fiéis daquele que fomos chamados a apresentar ao mundo.  

Com essas considerações, avançamos com a tarefa deste artigo, que não é apenas 

essencial, mas também  extremamente específico. 

 
7 Este Vai Ser DiscutirEd mais em seções posteriores deste papel.  
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Como chegamos aqui 

O conflito entre os da comunidade lésbica, gay, bissexual, transgênero, gay, 

questionador, etc. (LGBTQ+) e os da Igreja sempre esteve presente.  

No entanto, nos últimos anos, uma crítica específica emergiu daqueles da Igreja — e, no 

caso deste artigo, aqueles nas denominações Wesleyana-Santidade — que encontraram 

indivíduos que se consideram cristãos gays e ainda possuem crenças  que estão em 

consonância com os ensinamentos históricos da Igreja sobre questões da sexualidade humana. 

O discurso público sobre esses indivíduos chegou ao auge da conscientização no verão 

de 2018 em resposta à conferência Revoice realizada em St. Louis, Missouri. 

A missão da Revoice era, e é, apoiar e encorajar gays, lésbicas, bissexuais e outros 

cristãos do mesmo sexo atraídos por cristãos — bem como aqueles que os amam — para que 

todos na Igreja pudessem ser capacitados a viver na unidade evangélica enquanto observavam 

a doutrina cristã histórica do casamento e da sexualidade. Embora esses indivíduos sempre 

estiveram presentes ao longo da história da Igreja, esta conferência trouxe uma 8consciência 

significativamente maior de sua presença.  

Aparentemente despercebido pela maioria da Igreja, um trabalho significativo tinha sido 

feito antes desta conferência, que ajudou a estabelecer a base para ela. Estes trabalhos incluem 

autores d como:Wesley Hill, e seu livro Washed and Waiting; 9o blog  Amizade Espiritual; O 

 
8 A revoice. 2020. Nossa Missão, Visão e Valores. Acessado Julho 20, 2020. https://revoice.us/about/our-mission-

and-vision/. 
9 Hill, Wesley. 2010. Lavado e Esperando: Reflexões sobre a Fidelidade Cristã e a Homossexualidade. Grand Rapids: 
Zondervan. 
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Grande Debate 1011 entre Justin Lee e Ron Belgau; e as Conferências da Rede Cristã Gay de 

Lee.12 

No entanto, Revoice, tendo sido hospedado por uma congregação presbiteriana da 

Igreja Presbiteriana na América (PCA), trouxe críticas muito públicas de autores em grande 

parte calvinistas e reformados, incluindo Denny Burk, Albert Mohler e Kevin DeYoung, entre  

131415outros,  antes e depois da conferência. 

Em essência, suas críticas refletiram as declarações apresentadas no início deste artigo.  

Considere o critiqu de Albert Mohlere: 
 

O problema maior é a ideia de que qualquer crente pode reivindicar 
identidade com um padrão de atração sexual que é em si 
pecaminoso. O Apóstolo Paulo responde a essa pergunta 
definitivamente quando ele explica em 1 Coríntios 6:11, tais foram 
alguns de vocês. Mas, escreve Paulo, por inspiração do Espírito 
Santo, "você foi lavado, você foi santificado, você foi justificado em 
nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito de nosso Deus.16 

 

A principal queixa não era se Revoice concordava com crenças cristãs históricas sobre a 

sexualidade humana, como eles, mas sim se as palavras e frases que os participantes do 

 
10 Autores, Múltiplos. 2012. Amizade Espiritual: Reflexões sobre Deus, Sexualidade, Relacionamentos. Acesso em 
22 de julho de 2020. https://spiritualfriendship.org/ 
11 Belgau, Ron. N.D. O Grande Debate. Acesso em 22 de julho de 2020. https://ronbelgau.com/great-debate/. 
12 Autores, Múltiplos. 2020. Q Christian Fellowship. 9 de julho. Acesso em 22 de julho de 2020. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Q_Christian_Fellowship. 
13 Burk, Denny. 2018. A revoice acabou. E agora? 3 de agosto. Acesso em 22 de julho de 2020. 
https://www.dennyburk.com/revoice-is-over-now-what/ 
14 Mohler, Albert. 2018. Dividido entre duas culturas? Revoice, Identidade LGBT e Cristianismo Bíblico. 2 de agosto. 
Acesso em 22 de julho de 2020. https://albertmohler.com/2018/08/02/torn-two-cultures-revoice-lgbt-identity-
biblical-christianity. 
15 DeYoung, Kevin. 2018. Palavras, Rótulos e 'Minorias Sexuais'. 1 º de junho. Acesso em 22 de julho de 2020. 
https://www.thegospelcoalition.org/blogs/kevin-deyoung/words-labels-sexual-minorities/. 
16 Mohler, Albert. 2018. Dividido entre duas culturas? Revoice, Identidade LGBT e Cristianismo Bíblico. 2 de agosto. 
Acesso em 22 de julho de 2020. https://albertmohler.com/2018/08/02/torn-two-cultures-revoice-lgbt-identity-
biblical-christianity. 
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Revoice usavam para se descrever - ou seja, linguagem LGBTQ+ - estavam em consonância com 

as Escrituras. 17 

 

O Debate  Wesleyano-Santidade  sobre Identidade 

Enquanto os rótulos de identidade Revoice e LGBTQ+ continuam a evocar discussão e 

divisão no PCA, a conversa cruzou linhas denominacionais.  

Na maior denominação Wesleyano-Santidade, a Igreja do Nazareno, a questão dos 

rótulos de identidade gay tornou-se uma questão de debate considerável no último ano, 

trazido mais notavelmente pela publicação do artigo,  Why I Cannot Identify as a Gay Christian 

em uma18 publicação oficial denominacional,  Santidade Hoje, deautoria, surpreendentemente, 

por um crente calvinista atraído pelo mesmo sexo chamado Tim Stephansen. 

O artigo, em consonância com os autores reformados mencionados acima, defendia o 

desuso dos rótulos de identidade gay na vida daqueles comprometidos com os ensinamentos 

cristãos históricos sobre a sexualidade humana, especificamente na própria vida do autor.  

Como exemplo de seus principais argumentos contra tais rótulos, Stephansen, usando 

um questionamento, estados de abordagem de diálogo interno,  

 

Se 'gay' engloba desejos pecaminosos, o rótulo de "cristão gay" 
oferece clareza ou compromisso? É realmente um aspecto 
definidor de quem eu sou ou é algo que faz parte da desordenação 
do plano do meu Criador? Outros desejos pecaminosos são usados 
como adjetivos antes de 'cristãos?' para qualificar pecados 

 
17 A revoice. N.D. Declaração sobre Ética Sexual e Obediência Cristã. Acesso em 22 de julho de 2020. 
https://revoice.us/about/our-beliefs/statements-of-conviction/statement-on-sexual-ethics-and-christian-
obedience/. 
18 Stephansen, Tim. "Por que não consigo me identificar como cristão gay." Santidade Hoje, Novembro/Dezembro: 
14 a 17. 
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particulares com os qual uma pessoa pode ter lutado ou está 
atualmente tentado?19 

 

Curiosamente, as únicas respostas às perguntas de Stephansen, fora de si mesmo, de 

publicações oficiais nazarenos, estavam em uma carta ao editor do precursor de Santidade 

Hoje, Herald of Santidade , em junho de1987, quando um indivíduo escreveu para dizer, entre 

outras coisas: "Há apenas uma descrição para a homossexualidade e essa palavra é pecado. 

Não existe homossexual cristão. A homossexualidade é um estado de pecado, não uma 

doença."20 

Por que mencionar uma carta ao editor de 1987 e não outro artigo, livro ou recurso, de 

uma publicação oficial nazareno?  

Isso porque nem uma outra publicação oficial da Igreja do Nazareno, antes ou depois do 

artigo de Stephansen, aborda o uso de rótulos de identidade gay na vida daqueles 

comprometidos com a histórica tradição cristã sobre a homossexualidade, de forma negativa.  

De fato, até onde os escritores deste artigo podem dizer, a única vez que o uso de 

etiquetas de identidade gay foi visto de forma negativa em publicações e declarações oficiais 

nazarenos é quando eles foram acompanhados pelo termo "praticando", como no caso do 

documento publicado pelo Conselho de Superintendentes Gerais em 2010intitulado  

Perspectivas Pastorais de Seus Superintendentes Gerais sobre Homossexualidade. 21Nele, eles 

afirmam que: "Se uma pessoa diz 'praticar homossexual', então Deus e as Escrituras devem se 

curvar à sua orientação sexual, e isso faz da homossexualidade uma identidade idólatra. Para o 

 
19 Stephansen, Tim. "Por que não consigo me identificar como cristão gay." Santidade Hoje, novembro/dezembro: 
16. 
20 Cline, Harold. 1987. "Cartas: Homossexualidade é Pecado". Herald de Santidade, 15 de junho: 4, 20. 
21 Conselho de Superintendentes Gerais. 2010. Perspectivas Pastorais de Seus Superintendentes Gerais sobre 
Homossexualidade. Livreto, Kansas City: A Igreja do Nazareno. 
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homossexual praticante sua identidade sexual substitui sua identidade em Cristo. Qualquer 

coisa acima de Deus é um ídolo."22 

É esta afirmação que representa mais claramente uma perspectiva wesleyana-santidade 

adequada sobre o uso de rótulos de identidade gay, e dá uma resposta clara às perguntas que 

estão sendo feitas dentro do debate em curso sobre a linguagem de identidade sexual entre 

aqueles comprometidos com a ética cristã histórica em relação à sexualidade humana.  

Na verdade, os escritores deste artigo acreditam que é a introdução adequada à 

apresentação de um argumento convincente, que ainda não foi encontrado por aqueles que 

compartilham os sentimentos de Stephansen, uma vez que ele  afirma: "Nunca ouvi um 

argumento convincente que reconcilie a frase 'cristão gay' com o cristianismo que a Bíblia 

apresenta."23 

 

Santificação inteira: Uma re-orientação necessária 

Antes que qualquer argumento convincente possa ser apresentado àqueles com 

perguntas sobre a compatibilidade dos rótulos de identidade gay com a doutrina Wesleyana-

Santidade, devemos aproveitar o tempo e o espaço necessários para explicar como toda a 

santificação faz, de uma forma, reorientar a vida de uma pessoa e, de outra forma, não.   

O manual atual da Igreja do Nazareno explica toda a santificação a  ser 
 

esse ato de Deus, posterior à regeneração, pelo qual os crentes são 
libertados do pecado original, ou depravação, e trazidos para um 
estado de total dedumento a Deus, e a obediência sagrada do amor 
torna-se perfeita. É forjado pelo batismo com ou enchimento do 

 
22 Superintendentes Gerais, Perspectivas Pastorais. 
23 Stephansen, Tim. "Por que não consigo me identificar como cristão gay." Santidade Hoje, Novembro/Dezembro: 
15. 
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Espírito Santo, e compreende em uma experiência a limpeza do 
coração do pecado e a presença permanente e permanente do 
Espírito Santo, capacitando o crente para a vida e o serviço. A 
santificação inteira é fornecida pelo sangue de Jesus, é feita 
instantaneamente pela graça através da fé, precedida por toda a 
consagração; e a este trabalho e estado de graça o Espírito Santo 
testemunha......24 

 

Explica ainda que tal trabalho 

... inclui o impulso divino de crescer na graça como um discípulo 
christlike. No entanto, esse impulso deve ser conscientemente 
nutrido, e atenção cuidadosa dada aos requisitos e processos de 
desenvolvimento espiritual e melhoria na christlikeness de caráter 
e personalidade. Sem tal esforço proposital, a testemunha pode ser 
prejudicada e a graça em si frustrada e, finalmente, perdida...25 

 

No entanto, toda a santificação, a doutrina distinta das Igrejas Wesleyana-Santidade, perdeu 

seu pé nas próprias denominações formadas para proclam-la. Não só a Igreja falhou em 

proclamá-la, mas também dado os resultados da pesquisa com a que os escritores deste artigo 

foram apresentados, sua própria definição e sua experiência parecem ter sido perdidas na 

tradução ao longo do caminho. Tal perda levou a um declínio de crentes experimentando este 

definitivo, necessário, segundo trabalho de graça e  26levou  a uma disputa. 

 

Disputando sobre palavras 

"Quando estamos totalmente santificados, somos re-orientados. Dizer que você 

continua a ter uma orientação/identidade homo/bissexual depois de professar santificação 

 
24 Vigésimo nono Assembleia Geral. 2017. Igreja Manual do Nazareno: 2017-2021, 31-32. Kansas City: Editora 
Nazareno. 
25 Assembleia Geral. Manual, 32. 
26 Ver Apêndice 1  
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inteira é complicado porque a linguagem que você está usando não se encaixa com o que o 

Movimento da Santidade sempre disse sobre o trabalho de santificação inteira."27 

Esta afirmação é uma paráfrase de uma preocupação levantada com um dos escritores 

deste artigo por um bem-intencionado, companheiro crente wesleyano-santidade, mas melhor 

resume as preocupações que surgiram nas conversas sobre rótulos de identidade gay dentro 

das denominações Wesleyana-Santidade — especialmente entre aqueles que professam 

santificação inteira.  

A crença subjacente e difundida é aparentemente que se não se desistiu de usos 

terminológicos específicos quando se foi justificado (salvo), então certamente quando se está 

totalmente santificado, o uso de tal linguagem deve cessar, porque o crente deve ser totalmente 

re-orientado para Cristo. Portanto, sua única identidade deve ser encontrada "em Cristo". 

O problema para o crente gay é que, quando apresentados com esse argumento, 

encontram-se presos na mira de um dilema transcultural onde, por um lado, a Igreja não 

conseguiu desenvolver uma compreensão da língua do mundo, e, por outro lado, o mundo tem 

sido incapaz de compreender uma compreensão adequada da terminologia usada pela Igreja. 

Tal dilema deixa o crente a responder, "Sim", tanto para a crença de que se é re-orientado 

quando eles são totalmente santificados e para a conclusão de que a palavra "gay" ainda é a 

palavra que melhor descreve suas atrações sexuais contínuas. 

 
27 Você é: Uma referência plural àqueles que se identificam como gays, cristãos e comprometidos com os 
ensinamentos cristãos históricos sobre sexualidade humana. 
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Uma barreira linguística surgiu. A Igreja encontra-se incapaz de se comunicar com o 

mundo a quem ela é chamada a representar Cristo, e o mundo encontra-se cada vez mais sem 

desejo de fazer parte de um corpo que insiste em usar a linguagem que os aliena ainda mais. 

O chamado de Cristo para entrar em todo o mundo e o exemplo do apóstolo Paulo de se 

tornar todas as coisas para todas as pessoas que alguns poderiam ser sa28ved foram dadas à 

Igreja, não ao mundo. Quando surgem barreiras entre a proclamação do Evangelho e o mundo 

que recebe essa proclamação, é responsabilidade da Igreja usar qualquer língua mais útil para 

comunicar a mensagem imutável do Evangelho a um mundo que se encontra totalmente 

perdido sem ele.29 

A natureza estática de partes da Igreja em relação à terminologia relacionada aos 

rótulos de identidade gay cria uma barreira para aqueles que usam tais rótulos, e falta 

compreensão e crença na obra salvífica de Cristo e na mensagem de toda a santificação. Nós 

nos encontramos nos envolvendo na mesma coisa que o apóstolo Paulo alertou a Igreja contra 

quando ele enviou uma palavra a eles para parar de discutir sobre palavras.30 

Não precisa ser assim. 

Uma compreensão do significado por trás da linguagem usada em ambos os lados 

precisa ser abordada para que a Igreja possa se reoperientar ao chamado do Evangelho, para  

fazer o que for preciso para fazer discípulos christlike. 

 

Re-Orientado? Sim, mas não desse tipo. 

 
28 Ver Mark 16:15 
29 Ver 1 Corinthians 9:22 
30 Ver 2 Timóteo 2:14. 
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Quando alguém da comunidade LGBTQ+ mais ampla se refere à sua orientação como 

homo/bissexual, há várias maneiras de estar usando tal terminologia. Isso é evidenciado pela 

definição derivada de pesquisas realizadas na comunidade LGBTQ+ pelo Comitê de Medicina 

sobre Questões de Saúde Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros e Lacunas e Oportunidades 

de Pesquisa associadas aos Institutos Nacionais de Saúde. A definição formal dada pelo comitê 

afirmou, orientação sexual31 

Engloba atração, comportamento e identidade. A maioria dos 
pesquisadores que estudam a orientação sexual definiu-a 
operacionalmente em termos de um ou mais dos seguintes 
componentes. Definida em termos de comportamento, a 
orientação sexual refere-se a um padrão duradouro de atividade 
sexual ou romântica com homens, mulheres ou ambos os sexos. 
Definido em termos de atração (ou desejo), ele denota um padrão 
duradouro de experimentar sentimentos sexuais ou românticos 
para homens, mulheres ou ambos os sexos. A identidade abrange 
tanto a identidade pessoal quanto a identidade social. Definida em 
termos de identidade pessoal, a orientação sexual refere-se a uma 
concepção do [eu-baseado] no padrão duradourode atrações e 
comportamentos sexuais e românticos em relação a homens, 
mulheres ou ambos os sexos. Definido em termos de identidade 
social (ou coletiva), refere-se a um senso de adesão a um grupo 
social baseado em uma orientação sexual compartilhada e uma 
vinculação da autoestima a esse grupo.32 

 

Como se pode ver, a definição de orientação sexual é longa, complexa e não facilmente 

reduzida a uma conotação.  

 
31 Referindo-se à comunidade LGBTQ+ global que não deve ser confundida com aqueles que São O focu primários 
of este papel Que são crentes que se identificam como gay, Cristão, e comprometido com os ensinamentos 
cristãos históricos sobre sexualidade humana. 
32 Comitê de Medicina do Instituto de Medicina em Questões de Saúde Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros e 
Lacunas de Pesquisa. 2011. Glossário - A Saúde das Pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros: Construindo 
uma Fundação para uma Melhor Compreensão. Acesso em 23 de julho de 2020. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK64807/. 
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Quando os adeptos da Santidade Wesleyana referem-se a ser re-orientados quando 

alguém é inteiramente santificado, seria de esperar que o que eles querem dizer é semelhante 

ao que Mildred Bangs Wynkoop se refere   em seu inovador livro A Theology of Love quando ela 

afirma: 

O significado da santificação, como entendido por Wesley e 
aqueles que o seguem, poderia muito bem ser explicado pela re-
orientação da ágape do homem em que os deuses seccionais 
antagônicos e feudais que rasgam o coração humano por amores 
contrários são purificados pela presença do Espírito Santo. Isso 
acontece quando Cristo é feito o Senhor absoluto de todo o 
coração, mente, alma e força.33 

 

Isso, ao contrário das variadas definições usadas pela comunidade LGBTQ+ mais ampla 

ao se referir a uma orientação homo/bissexual, pode, de fato, ser restringida a uma conotação 

primária, por causa da clareza, usando a analogia de uma curva/rendimento interior como 

Wynkoop descreve ainda mais quando ela afirma: 

A distinção na Bíblia é um espírito ativo de "ceder", ou dedicação, 
a qualquer centro fora de Deus. Neutralidade é impossível. Todos 
estão comprometidos. Desse compromisso surgem os tipos de 
ações que tiram seu caráter da fonte. A fonte não é impessoal, mas 
é a moral "dobrada" pela qual todo homem é pessoalmente 
responsável por causa da provisão para todos os homens feitas 
pela oferenda e morte de Cristo. Não precisamos servir o pecado; 
o pecado original não é "mais profundo para baixo e mais para trás" 
do que nossa responsabilidade moral. Não é uma coisa, mas um 
compromisso do eu com um centro controlador, sempre pessoal.34 

 

Assim, a re-orientação que acontece em toda a santificação ocorre quando o 

dobrado/rendimento é transformado, não pelo próprio poder, mas pelo poder do Espírito 

 
33 Wynkoop, Mildred Bangs. 1972. A Teologia do Amor: A Dinâmica do Wesleyanismo. Kindle Edition. Kansas City: 
Beacon Hill Press de Kansas City. 
34 Wynkoop, Mildred Bangs. 1972. A Teologia do Amor: A Dinâmica do Wesleyanismo. Kindle Edition. Kansas City: 
Beacon Hill Press de Kansas City. 
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Santo, pela rendição total na fé (consagração), de si mesmo a Deus, e é habilitado a cumprir a 

diretriz, originada nas Escrituras, mas proclamada por Wesley, para: 

"Desejo não de viver, mas de elogiar seu nome; Que todos os seus 
pensamentos, palavras e obras tendem à sua glória. Pois então, e 
não até então, é que "mente em nós, que também estava em Cristo 
Jesus", quando em cada movimento de nosso coração, em cada 
palavra de nossa língua, em cada obra de nossas mãos, nós 
"buscamos nada além de em relação a ele, e em subordinação ao 
seu prazer", quando nós também não pensamos, nem falamos, 
nem agimos, para cumprir "nossa própria vontade , mas a vontade 
de Ele que nos enviou; "quer comamos ou bebam, ou o que quer 
que façamos", fazemos tudo "para a glória de Deus".35 

 

Dado o uso adequado e a compreensão da linguagem usada por ambos os lados, um cristão gay 

poderia, de fato, dizer que tem uma orientação gay, mas que eles, tendo tomado conta da 

experiência de santificação inteira, foram re-orientados do amor de si mesmo ao amor de Deus 

e do próximo.  

Assim, se continuarmos a usar a linguagem de orientação ao nos referirmos a toda a 

santificação e homossexualidade, a linguagem se torna altamente confusa e, portanto, não é 

facilmente proclamada para um mundo que está precisando desesperadamente de 

compreensão e experiência do poder encontrado em nossa doutrina distinta.  

É neste lugar onde a Igreja deve tomar seu chamado para destruir a barreira linguística 

que existe  para chegar ao mundo com a mensagem de Cristo devidamente proclamada, e ao 

fazê-lo, fazer jus ao exemplo do Apóstolo Paulo quando ele afirma, como diz a Nova Tradução 

 
35 Wesley, John. 1872. "Um relato simples da perfeição cristã." Em O Obras de John Wesley, por John Wesley, 
editado por Thomas Jackson, 211. Londres: Sala do Livro Metodista Wesleyano. 
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Viva  tão lindamente", "... Sim, eu tento encontrar um ponto em comum [linguagem] com 

todos, fazendo tudo o que posso para salvar alguns."36 

 

Clareza sobre a confusão 

Dado que existe uma barreira linguística entre aqueles da comunidade LGBTQ+ mais 

ampla e a Igreja Wesleyana-Santidade, o que a Igreja deve fazer para derrubar a barreira e 

alcançar os entes queridos de Deus com a mensagem não só de salvação, mas também daquele 

segundo, definitivo trabalho de graça que esses nem sabem que existe, mas ainda está 

disponível para todos que buscam na fé? 

Francamente, é  hora da Igreja no século XXI atualizar sua língua, sem regar a 

mensagem, falar claramente com a cultura que se encontra dentro, para que tudo possa ser 

alcançado com a mensagem que muda a vida do Evangelho. 

Assim como missionários em um país estrangeiro têm a responsabilidade de aprender 

uma nova língua e contextualizar sua mensagem para a cultura, assim como a Igreja local em 

um mundopós-cristão  cada vez mais praticar missão "transcultural" em seu próprio país, 

engajando sua cultura secular com a linguagem e a cultura que mais efetivamente transmitirão 

a mensagem do Evangelho. 

Se a Igreja não buscar clareza sobre a confusão, então a mensagem continuará a ser 

embaralhada, e o resultado será uma cultura que continua a não ter o conhecimento e o poder 

de uma relação que salva vidas com Cristo.  

 
36 Fundação Tyndale House. 1996. "1 Coríntios 9:22b." Em Bíblia Sagrada: Nova Tradução Viva. Carol Stream: 
Tyndale House Publishers. 
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Qual é exatamente a natureza dessa confusão? É visto mais claramente nos incontáveis 

gays que pensam que são desqualificados da graça de Deus porque acreditam: "Não existe tal 

coisa como um cristão gay." Ao nos distanciarmos daqueles que se identificam como cristãos 

gays que aderem às crenças históricas da Igreja, e à linguagem descritiva que eles usam, 

perpetuamos uma confusão que tem consequências eternas. 

Diante desse dilema, é imperativo para nós, os escritores, apresentar o que acreditamos 

ser uma forma útil para a Igreja explicar o trabalho de santificação inteira que fala com a 

cultura em um way compreensível ainda não diminui as crenças da Igreja, equipa todos com as 

ferramentas necessárias para quebrar a barreira linguística, explica adequadamente o que 

queremos dizer quando falamos de retificação como se relaciona com toda a santificação e 

orientação homo/bissexual, e chega ao mundo. 

Portanto, sugerimos o seguinte: 

Santificação inteira é aquela segunda obra de graça pela qual o coração de um crente é 

libertado de sua inclinação natural para o egoísmo para o de altruísmo. Tal liberdade resulta em 

um crente totalmente capacitado a amar a Deus e ao próximo e evitar o que é contrário à lei de 

Cristo, que é tão propriamente chamado de pecado. Esta obra é precedida pelo 

empoderamento do Espírito Santo em resposta à fé obediente de um crente, pois eles buscam 

entregar todo o seu ser a ser usado a serviço de Deus acima de tudo.37 

Como esperamos que se possa ver, usando tal definição, enquanto apenas um exemplo 

de muitos que poderiam ser usados para explicar o trabalho de santificação inteira na vida de 

 
37 Este, e outros exemplos encontrados ao longo deste artigo, são Exemplos oF declaração conversacionals 
poderia-se usar para explicar denominacional posições em toda a santificação para torná-lo mais compreensível 
para um público cotidiano.  
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um crente, evita as armadilhas da linguagem de re-orientação historicamente usada para 

descrever o trabalho do Espírito Santo na vida do crente. Isso é benéfico para evitar que seja 

tão facilmente confundido e justaposta com a linguagem moderna associada à orientação 

homo/bissexual, mantendo  ainda uma definição adequada e completa do segundo trabalho de 

graça. 

Acreditamos que tal definição promove clareza sobre a confusão e evita compromissos.  

Tendo sido apresentado com terminologia mais inequívoca que se pode usar para 

descrever o trabalho de santificação inteira à cultura atual de uma forma que traga clareza, mas 

evite compromissos, deve-se agora entender como tal obra não resulta, necessariamente, em 

uma re-orientação da sexualidade e como isso pode ser uma coisa boa e útil resultando na 

glorificação de Deus.  

 

Santificaçãointeira,  terapia de conversão não sobrenatural 

Em seu livro, Obediência Cara: O que podemos aprender com a Comunidade Cristã 

Celibatna, Gay,Mark Yarhouse e Olya Zaporozhets entregam uma citação de um celibatário, gay 

cristão que acreditamos melhor resume as experiências daqueles que são ambos 

homo/bissexualmente orientados e comprometidos com os ensinamentos tradicionais da Igreja 

sobre sexualidade humana à medida que se encontram dentro de comunidades da Igreja que 

não têm uma compreensão adequada e linguagem em torno de uma orientação gay como se 

relaciona com a redenção em Cristo.  

De certa forma, ele consegue obceá-los e faz tudo sobre você o 
tempo todo. Sabe, sempre me faz o quebrado, sou eu quem 
precisa ser consertado se sou eu que estou lutando com isso. Não 
posso amar outras pessoas, não posso oferecer nada a elas, ou 
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certamente não posso servi-las na Igreja ou cuidar de outras 
pessoas que podem estar lutando com o divórcio ou uma criança 
abusando de drogas ou simplesmente depressão, e há apenas um 
tipo de mentalidade que mantém — é como manter uma pessoa 
de muletas para dizer que isso não está curado - esta sua perna 
quebrada não está curada até que você seja hetero.38 

 

Por tanto tempo, a Igreja perpetuou uma narrativa de que Deus mudará a sexualidade 

de uma pessoa de gay para hétero se ela for "realmente séria" sobre querer mudar, ou se ela 

"realmente acredita" ou, em nosso fluxo teológico, experimentá-lo o trabalho de santificação 

inteira.  

Um dos problemasdessa narrativa é que suas reivindicações não têm fundamento em 

dados ou fatos.  Os dados científicos disponíveis não apenas mostram que tal afirmação é  falsa,  

mas também a experiência vivida de cristãos profundamente comprometidos, que são ao 

mesmo tempo solidários e sem apoio aos esforços de mudança de orientação sexual (SOCE), 

mostram que isso também é preciso. 

Por exemplo, em seu estudo altamente conceituado e inovador sobre o ex-movimento 

gay, Mark Yarhouse e Stanton Jones descobriram que,  

Pode-se insistir ainda que apenas o status de sucesso 
[Participantes que relataram que a mudança foi bem sucedida 
experimentando reduções substanciais na atração homossexual e 
conversão substancial para atração e funcionamento 
heterossexuais] representa um resultado bem-sucedido 
rigorosamente interpretado. Por esses padrões, apenas 9% da 
amostra alcançou sucesso. Por um lado, este resultado refuta 
qualquer alegação putativa de que a orientação sexual não é 
mutável; por outro lado, esta não é uma projeção otimista de 
probabilidade de mudança para alguém considerando esse 
processo.39 

 
38 Yarhouse, Mark e Olya Zaporozhets. 2019. Obediência Cara: O que podemos aprender com a Comunidade Cristã 
Celibatna, Gay. Grand Rapids: Zondervan Reflective. 
39 Jones, Stanton e Mark Yarhouse. 2011. "Um estudo longitudinal de tentativa religiosa." Revista de Sex & Marital 
Therapy 404–427. 
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Este estudo acabou levando ao fechamento da maior organização de guarda-chuvas do 

ministério gay, a Exodus International, em 2013, com o líder da organização, Alan Chambers, 

afirmandoque, 

Houve vários anos que eu convenientemente omiti minhas 
atrações do mesmo sexo. Eu estava com medo de compartilhá-los 
tão facilmente e facilmente como eu faço hoje. Eles me 
trouxeram uma tremenda vergonha e eu os escondi na esperança 
de que eles fossem embora. Olhando para trás, parece tão 
estranho que eu pensei que poderia fazer algo para fazê-los parar. 
Hoje, no entanto, eu aceito esses sentimentos como partes da 
minha vida que provavelmente sempre estarão lá. Os dias de 
sentir vergonha por ser humano dessa forma já acabaram, e me 
sinto livre simplesmente me aceitando como minha esposa e 
família fazem. Como meus amigos fazem. Como Deus faz.40 

 

Ou seja, a pessoa que liderou o ministério mais significativo do seu tipo, prometendo 

que a mudança da homossexualidade para a heterossexualidade era possível, afirmou que após 

trinta e sete anos de ministério e experiência, uma mudança tão substancial não era, de fato, 

esmagadoramente não possível. 41 

Ex-ministérios gays não produziam cristãos que não eram mais gays. Em vez disso, no 

seu melhor, eles produziram cristãos que já não mencionavam suas atrações, e na pior das 

hipóteses, pessoas que não eram mais cristãs queimadas pela promessa não cumprida de uma 

doutrina enganosa. 

Mesmo os líderes da denominação Wesleyan-Santidade não se calaram sobre o tema. 

Por exemplo, em seu documento Perspectivas Pastorais  que mencionamos anteriormente 

 
40 Chambers, Alan. 2013. Desculpa. 19 de junho. Acesso em 29 de julho de 2020. 
http://exodusinternational.org/2013/06/i-am-sorry/. 
41 Ver apêndice 2 Para apenas um exemplo de as reivindicações feitas pela organização.  
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neste artigo, os Superintendentes Gerais da Igreja do Nazareno afirmam que: "Embora 

abracemos o otimismo da graça para transformar vidas e encorajar os homossexuais a 

permanecerem disponíveis à graça transformadora de Deus, a realidade é que uma orientação 

sexual transformada nem sempre é o caso".42 

E se pensarmos que tal postura/crença era "nova" quando os Superintendentes Gerais 

tomaram em 2010, basta olhar para trás para o início de discussões denominacionais 

substanciais publicadas nas páginas de seus periódicos, que começaram na década de 1970, a 

um artigo publicado no Herald of Santidade que falava da condição do que o escritor do artigo se 

needs to  referiu como o "homossexual não praticante" ao afirmar, um pouco duramente, "Ele 

pode ser amaldiçoado com uma preferência errada pelo resto de sua vida. Mas se Deus o 

perdoou de seu pecado e ele se abstém de se envolver neste pecado, é absolutamente certo 

que Deus pode salvá-lo, e este homossexual pode ser um cristão renascido... Ele nunca está 

"curado". Mas ele pode ser solto!43 

Embora seja verdade que, ao longo da história da Igreja, encontramos aqueles que 

afirmam ter experimentado uma mudança em sua orientação sexual de homossexual para 

heterossexual (cujas histórias não negamos porque afirmamos que Deus pode fazer qualquer 

coisa), evidências científicas esmagadoras e experiência vivida daqueles com uma orientação 

homossexual prova que tal mudança é rara e não é esperada pelos crentes.  

Agora, o esclarecimento necessário deve ser feito aqui. 

 
42 Conselho de Superintendentes Gerais. 2010. Perspectivas Pastorais de Seus Superintendentes Gerais sobre 
Homossexualidade. Livreto, Kansas City: A Igreja do Nazareno. 
43 Alemão, Dale. 1979. "Não gay e não certo." Arauto da Santidade, 1º de março: 8-9. 
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Estamos dizendo que todas as  partes (atração, comportamento e identidade) da 

orientação sexual, como definido acima, não devem mudar à medida que Cristo transforma 

suas vidas? De forma alguma! Isto não é  o que nós, nem ninguém que mencionamos neste 

artigo, está dizendo..  

O que nós, e as fontes mencionadas acima, estamos buscando mostrar é que não se 

deve esperar que suas atrações básicas mudem, que é como o termo orientação sexual é usado 

em linguagem comum.44 

À luz disso, estamos dizendo que um gay não deve esperar experimentar uma mudança 

em qualquer aspecto de sua orientação sexual (atração, comportamento ou identidade)?  

De forma alguma! Pelo contrário, acreditamos e pregamos um Evangelho de santidade 

radical, empoderada pelo Espírito que exige e torna possível uma vida de integridade sexual 

para todas as pessoas — gay, hétero ou bissexual. 

Uma mudança de comportamento  daqueles homossexuais, bissexuais ou orientados 

heterossexuais é solicitada  várias  vezes em toda a Escritura e deve ser esperada.45 

"Mas e a parte da identidade dessa definição?" 

É a esta questão que o resto deste artigo buscará abordar claramente.  

 

O Trabalho de SantificaçãoInteira,  Definido para uma Nova Geração 

Os autores deste artigo sugerem que, ao falar com o trabalho de santificação inteira, 

poderia ser dada uma definição como o exemplo abaixo do qual acreditamos não apenas 

 
44 Cambridge University Press. 2017. Orientação Sexual. Abril. Acesso em 29 de julho de 2020. 
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/sexual-orientation. 
45 Ver 1 Corinthians 6:18Efésios 5:3, E Colossenses 3:5 para apenas a Alguns Exemplos de tal chamada. 
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contextualizar e esclarecer o que se refere ao trabalho de santificação inteira, mas que também 

o faz de forma não-bíblica e evita as armadilhas da linguagem de re-orientação que abordamos 

neste artigo.    

Portanto, pode-se dizer: 

Santificação inteira é aquela segunda obra de graça pela qual o coração de um crente é 

libertado de sua inclinação natural para o egoísmo para o de altruísmo. Tal liberdade resulta em 

um crente totalmente capacitado a amar a Deus e ao próximo e evitar o que é contrário à lei de 

Cristo, que é tão propriamente chamado de pecado. Esta obra é precedida pelo 

empoderamento do Espírito Santo em resposta à fé obediente de um crente, pois eles buscam 

entregar todo o seu ser a ser usado a serviço de Deus acima de tudo.  

No entanto, tal obra não implica toda uma libertação, seja por ignorância, erro ou, como 

mesmo evidenciado na vida de Cristo, tentações. 46 

À luz dessa definição, e dado o que apresentamos até agora neste artigo, devemos 

agora olhar para a questão central do trabalho deste artigo que é o uso de rótulos de 

identidade gay na vida dos crentes — especificamente aqueles que professam a experiência de 

santificação inteira — especialmente em resposta às objeções a tal uso apresentadas no início 

deste artigo.  

 

Responda aoer  Menor. Fale com o Maior. Faça isso respeitosamente. 

 
46 Ver Mateus 4:1-11, Marca 1:11-13, E Lucas 4:1-14.  
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Como demonstramos na introdução deste artigo, há um debate crescente dentro da 

Igreja sobre se é apropriado para um crente identificar-se como gay e cristão. 47 

Dentro deste debate mais amplo, tem-se levantado um debate muito menor entre os 

adeptos wesleyano-santidade sobre se um dos frutos de toda a santificação na vida de um 

crente deve ser o completo abandono de tais rótulos de identidade. 48 

Focamos agora nas preocupações encontradas nestedebate menor, com a crença de 

que, ao focar nos menores, mais significativo será, de fato, abordado.   

No entanto, como em qualquer debate sobre identidade, todos os que se envolvem em 

tais debates devem lembrar que as pessoas que Deus ama profundamente, que estão 

diariamente buscando respostas relacionadas a tais questões de identidade em suas próprias 

vidas, são influenciadas fortemente pela maneira como veem a Igreja engajada em tal debate. É 

à Igreja que é preciso dar o lembrete de ser gracioso e incarnacional em tais discussões; a 

maneira como Ela fala com tais assuntos é muitas vezes o contexto dentro do qual aqueles na 

comunidade LGBTQ+ mais ampla vêem os exemplos mais significativos de Cristo, sejam eles 

bons ou maus. Como Preston Sprinkle afirma em seu trabalho fenomenal,  pessoas a serem 

amadas,"As palavras têm o poder de curar e machucar, confortar e matar, para empurrar 

alguém para fora da borda de um prédio de vinte andares... Basta perguntar ao seu amigo gay 

 
47 Veja nota de rodapé 1. 
48 Embora um trabalho definitivo sobre o tema dentro desses círculos ainda não tenha sido escrito, um grande 
alvoroço foi feito nas plataformas de mídia social relacionadas ao tema, no entanto, para manter a privacidade de 
tais cartazes e evitar a possibilidade de politizar este artigo, estamos abstendo-nos de dar exemplos específicos no 
contexto deste trabalho, mas estamos prontos para dar tais exemplos, se necessário, após o lançamento deste 
artigo. 
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ou lésbica se eles já foram feridos por palavras lançadas sobre eles por outras pessoas. E então 

pergunte-lhes se essas pessoas eram cristãos.49 

 

Entendendo a Identidade Gay 

Enquanto a ciência ainda está fora das causas da atração do mesmo sexo, uma coisa é 

clara, a atração de uma pessoa para o mesmo sexo ou sexo oposto não é uma escolha que se 

pode fazer para si mesma. 50 

Quando se descobre, muitas vezes em uma idade precoce, uma atração por membros 

do mesmo sexo, ele os envia em uma jornada de descoberta para descobrir o que tal atração 

significa para eles em relação a todos os outros aspectos de suas vidas. Esse processo de 

compreensão em relação a todas as outras facetas de si mesmo é muitas vezes referido como 

formação/desenvolvimento da identidade sexual.51 

Vivienne Case explica ainda o processo de formação de identidade sexual em seu livro 

bem estabelecido, A Quick Guide to the Cass Theory of Lesbian & Gay Identity Formation, 

quando elaafirma: 

Tanto os aspectos objetivos quanto subjetivos da identidade 
lésbica e gay são desenvolvidos através de um complexo processo 
de formação de identidade. Esse desenvolvimento pode ser mais 
facilmente compreendido através do rastreamento de seis fases 
ou estágios de mudança intitulados: confusão de identidade, 
comparação de identidade, tolerância à identidade, aceitação de 
identidade, orgulho de identidade  e  síntese de identidade... Em 

 
49 Polvilhe, Preston. 2015. Pessoas a serem amadas: por que a homossexualidade não é apenas um problema. 
Grand Rapids: Zondervan. 
50 Whiteway, Eleanor e Denis Alexander. 2015. "Entendendo as causas da atração do mesmo sexo". Ciência & 
Crença Cristã 17-40. 
51 Para um novo entendimento deste Ver Cass' Trabalho Referenciado em nota de rodapé 52.  
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cada etapa, um indivíduo pode  encerrarou impedir que o 

processode formação de identidade vá mais longe.52 

 

Este processo é multifacetado e estressante para quem passa por isso, mas é ainda mais 

para o cristão. Por muito tempo, a Igreja não tem o entendimento e o engajamento robusto 

necessários com tais questões, escolhendo um modelo binário binário mais favorável (ao 

cristão heterossexual) onde a sexualidade estava, e em algumas partes ainda é, visto como uma 

escolha entre duas opções: aquelas heterossexuais e erradas.  

Isso resultou em um dilema desnecessário enfrentado por aqueles que navegam em tais 

questões de identidade no que se refere à sua fé e, infelizmente, resultou em muitos indivíduos 

deixando a Igreja completamente. Em vez de produzir discípulos totalmente santificados, a 

Igreja produziu um Evangelho excessivamente focado em responder a uma pergunta extra-

bíblica.5354 

Mesmo aqueles encarregados de ajudar a Igreja a entender tal formação de identidade 

têm, até recentemente, propagado tal sistema de crenças binárias com a insistência de que há 

apenas uma escolha para o cristão gay: encontrar a identidade ou "5556roteiro" na 57 

homossexualidade ou cristo. 

Nãosó o cristão gay, que de alguma forma conseguiram não acabar como uma 

estatística,, 58 encontram-se no final da lança das críticas constantes da Igreja, ou sugestões 

 
52 Cass, Vivienne. 2015. Um Guia Rápido para a Teoria Cass da Formação de Identidade Lésbica & Gay. Kindle 
Edition. Bently: Fogo brilhante Imprensa. 
53 Marin, Andrew. 2016. Us Versus Us: The Untold Story of Religion and the LGBT Community. Colorado Springs: 
NavPress. 
54 Referindo-se a algo encontrado fora das Escrituras.  
55 Yarhouse, Mark. 2010. Homossexualidade e o cristão. Bloomington: Bethany House Publishers. 
56 Yarhouse, Mark e Olya Zaporozhets. 2019. Obediência Cara: O que podemos aprender com a Comunidade Cristã 
Celibatna, Gay Christian. Grand Rapids: Zondervan Reflective. 
57 Yarhouse, Homossexualidade, 48-52. 
58 Marin Nós Contra Nós. 
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como alguns podem se aventurar a chamá-los, mas  também, eles  descobrem que a lança  é 

sustentada em anos de uma falsa dicotomia que não pode se encaixar perfeitamente na história 

multifacetada e redentora  que Deus está fielmente no trabalho escrevendo na vida de cristãos 

gays comprometidos com as crenças cristãs históricas sobre a sexualidade humana. 

 

O Roteiro Redentor 

À medida que o mundo se tornou cada vez mais conectado através de plataformas de 

mídia social e conferências como Revoice e The Gay Christian Network, inúmeras histórias 

surpreendentemente semelhantes surgiram de cristãos fielmente comprometidos que, sendo 

chamados por Deus a fazê-lo, mantiveram sua identidade como gay e  sua identidade como 

cristã. 

O que emergiu é o que chamaremos, usando a terminologia que discutimos acima, o 

Script Redentor. Esses cristãos, dos quais pelo menos alguns dos escritores deste artigo são, 

identificam-se como cristãos gays (muitas vezes, pelo amor de Deus como celibatários, cristãos 

gays) para serem testemunhas do trabalho redentor de Deus no mundo.   

Eles são como testemunhos vivos das habilidades de enxerto de Deus para Deus tem 

uma maneira de redimir, em seguida, enxertar, aqueles que as entidades religiosas da época 

acham inaceitável.  
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O cobrador de impostos, o demônio possuído, o eunuco, a criança, o assassino, a prostituta, 

aquele pego em adultério, os596061626364656667686970 pobres, os deficientes, os leprosos, os doentes, 

os samaritanos, etc. todos são testemunhas de um Deus que salva e acolhe em todos os que chamam o 

nome de Deus. 

A Igreja, no mínimo, deveria fazer o mesmo.  

Ainda assim, a experiência de cristãos gays salvos e santificados que estão 

profundamente comprometidos com os ensinamentos históricos da Igreja sobre o tema da 

sexualidade humana, fala a uma Igreja que ainda está escolhendo excluir aqueles que eles 

acham inaceitável enquanto discutem sobre as palavras que esses cristãos fiéis usam para se 

descrever em vez de mostrá-los ao mundo como exemplos de como Deus pode salvar e 

transformar vidas!71 

Igreja, por que devemos continuar a transformar a Pedra Angular em um obstáculo 

colocado no caminho daqueles que Deus redimiu exigindo que eles atendam a critérios extra-

bíblicos para serem considerados aceitáveis?7273 

É hora de começarmos a fazer jus ao chamado do Apóstolo Paulo à Igreja.  

 
59 Veja Mark 2:15-17. 
60 Ver Marca 5:1-20. 
61 Veja Mateus 19:12. 
62 Veja Mateus 19:13-15. 
63 Ver Atos 9:1-19. 
64 Veja Joshua 2. 
65 Veja John 8:1-11. 
66 Veja Luke 6:20. 
67 Veja Lucas 14:13-14. 
68 Veja Mark 1:40-45. 
69 Veja Luke 8:43-48.  
70 Veja John 4:4-26. 
71 Veja 2 Timóteo 2:14. 
72 Veja Mateus 21:42.  
73 Veja Romanos 14:13. 
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É hora da Igreja "... parem de condenar uns aos outros. Decida, em vez disso, viver de tal 

forma que você não vai fazer com que outro crente tropece e caia."74 

Como fazemos jus a uma vocação tão alta?  

Começa fazendo um compromisso firme de sempre responder à pergunta "Mas e 

sobre...?" com a resposta bíblica "Mas Deus..."7576 

 

O Whataboutismo Chefe  

Passe algum tempo ouvindo praticamente qualquer minoria sexual dentro da Igreja, que 

tanto se apega a uma visão tradicional das Escrituras e identifica-se publicamente como lésbica, 

gay ou bissexual, e você verá que as críticas mais comuns que ouvem de outros cristãos sobre 

sua sexualidade envolvem as palavras que eles são "permitidos" a usar para descrever suas 

experiências. 77 

Whataboutisms em relação ao uso da linguagem são aqueles com os quais os cristãos 

gays mais frequentemente se sentem obrigados a responder, para provar sua dignidade de 

serem contados como seguidores fiéis de Cristo aos olhos de outros crentes.78 

O refrão básico de tais perguntas soa surpreendentemente semelhante a: "Não é 

identificar-se como gay, em essência, identificar-se com o pecado, e não significa que você está 

 
74 Fundação Tyndale House. 1996. "Romanos 14:13." Em Bíblia Sagrada: Nova Tradução Viva. Carol Stream: 
Tyndale House Publishers. 
75 Dicionário Oxford. 2020. Queaboutismo. Acesso em 30 de julho de 2020. 
https://www.lexico.com/en/definition/whataboutism. 
76 Fundação Tyndale House. 1996. "Efésias 2:1-9." Em Bíblia Sagrada: Nova Tradução Viva. Carol Stream: Tyndale 
House Publishers. 
77 Para um exemplo de tais críticas, veja as mencionadas no início deste artigo.  
78 Veja, por exemplo, o grande número de blogs escritos em resposta a tais perguntas em 
https://spiritualfriendship.org/category/identity/ 
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encontrando sua identidade central em algo diferente de Cristo? " Aqueles dentro das 

denominações Wesleyana-Santidade são forçados a saltar através de um aro adicional para 

provar sua dignidade: "... especialmente se você professar a experiência de santificação inteira? 

Este artigo foi produzido para dar uma resposta completa e adequada a tal crítica com a 

dimensão wesleyana-santidade adicionada.  

 

Comendo o Elefante 

Há um provérbio africano que diz: "A melhor maneira de comer um elefante em seu 

caminho é cortá-lo em pedacinhos." É assim que responderemos à crítica conglomerado: "Não 

é identificar-se como gay, em essência, identificar-se com o pecado, e não significa que você 

está encontrando sua identidade central em algo diferente de Cristo, especialmente se você 

professa a experiência de santificação inteira?" 

Faremos isso, acreditamos, com mais sucesso, dividindo a crítica nas seguintespartes: 

Parte 1: "Não é identificar-se como gay, em essência, identificar-se com o pecado?" 

Parte 2: "Tal identificação não significa que você está encontrando sua identidade 

central em algo diferente de Cristo?" 

Parte 3: "... especialmente se você professar a experiência de santificação inteira? 

 

Identificar-se como gay, em essência, não está se identificando com o pecado? 

Para responder a esta crítica, deve-se primeiro lembrar-se do foco wesleyano-santidade 

deste artigo, pois, ao contrário daqueles das tradições reformadas e calvinistas que 

historicamente acreditam que a atração não diferida para o mesmo sexo é, em si mesma, 



33 
 

 

pecaminosa (ou seja, concupiscência), os wesleyanos fazem uma distinção entre os conceitos 

de sexualidade e sensualidade como explica H. Ray Dunning em seu trabalho 7980Grace, Faith, e 

Holiness: 

A sensualidade, no sentido mais estrito, está buscando a própria 
gratificação. A auto-gratificação o coloca diretamente em conexão 
com o pecado básico da egocentricidade. Uma vez que a luxúria 
sexual é um dos casos mais gráficos de como a egocentricidade se 
manifesta sob a forma de auto-gratificação, tem sido a 
preocupação dos pensadores cristãos, e muitos identificaram 
erroneamente o pecado com a sexualidade sob a rubrica da 
concupiscência.81 

 

Portanto, como os Superintendentes Gerais da Igreja do Nazareno colocaram em seu 

documento perspectivas pastorais:  document: 

Nós pessoalmente escolhemos pecar e somos 
responsáveis/responsáveis por Deus pelas escolhas 
intencionalmente que fazemos. [Acreditamos] Orientação sexual 
geralmente não é uma escolha intencional. (O heterossexual pode 
apontar para um tempo que eles escolheram sua orientação 
sexual?) É amoral, nem moral nem imoral. Comportamento sexual 
é uma escolha moral. As Escrituras abordam claramente o 
comportamento homossexual, mas não abordam a orientação 
homossexual.82 

 

Como resultado, dentro de um quadro wesleyano-santidade, a resposta à pergunta 

levantada é, portanto, "Não",  porque simplesmente ser atraído por membros do próprio sexo 

 
79 Para mais explicações, veja Bavinck, Herman. 2008. Reformada Dogmática: Espírito Santo, Igreja e Nova Criação. 
Grand Rapids: Baker Academic. 
80 Hiponênese, Augusto. 1998. "Agostinho: A Cidade de Deus Contra os Pagãos: Livro XIV" Em Textos de Cambridge 
na História do Pensamento Político, editado por R. W. Dyson, 581-633. Cambridge: Textos de Cambridge na 
História do Pensamento Político. 
81 Dunning, H. Ray. 1988. Graça, Fé e Santidade: Um Theolog Sistemático Wesleyano, 289. Kansas City: Beacon Hill 
Press. 
82 Conselho de Superintendentes Gerais. 2010. Perspectivas Pastorais de Seus Superintendentes Gerais sobre 
Homossexualidade. Livreto, Kansas City: A Igreja do Nazareno. 
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não é um pecado, por si só, como tal atração não é uma violação intencional de uma lei 

conhecida de Deus. Como o próprio Wesley afirma sobre a natureza do si83n, 

Nada é pecado, estritamente falando, mas uma transgressão 
voluntária de uma lei conhecida de Deus. Portanto, toda violação 
voluntária da lei do amor é pecado; e nada mais, se falarmos 
corretamente. Esticar ainda mais o assunto é apenas abrir 
caminho para o calvinismo. Pode haver dez mil pensamentos 
errantes, e intervalos esquecidos, sem qualquer violação do amor, 
embora não sem transgredir a lei adárpica. Mas os calvinistas 
confundiriam isso juntos. Deixe o amor encher seu coração, e é o 
suficiente!84 

 

O pecado começa quando se responde a tal atração de uma forma contrária à vontade de Deus.  

Historicamente, esse conceito tem sido difícil de compreender para muitos na Igreja 

porque por tanto tempo a única maneira que a Igreja definiu o termo gay é falando não em 

termos de atração e orientação, mas estritamente em termos de comportamento sexual 

assumido que aquele que usa tal rótulo de identidade pode ou não estar envolvido. 

Isso ocorre principalmente porque, como a definição da cultura do termo gay evoluiu, a 

igreja não evoluiu. 85 

Isso levou, infelizmente, a alguns na Igreja a sobresexualizar indivíduos lésbicas, gays e 

bissexuais ao ponto de não serem mais considerados, intencionalmente ou não, como pessoas 

a serem amadas, mas problemas a serem resolvidos.86 

 

 
83 Wesley, John. 1853. As Obras do Reverendo John Wesley, 56. Editado por John Emory. Vol. 7. New York: Carlton 
& Phillips. 
84 Wesley, John. 1853. As Obras do Reverendo John Wesley, 56. Editado por John Emory. Vol. 7. New York: Carlton 
& Phillips. 
85 Oxford University Press. 2008. gay adj.,adv., e n. Junho. Acesso em 5 de junho de 2020. 
https://www.oed.com/view/Entry/77207?rskey=1&isAdvanced=false&print. 
86 Polvilhe, Preston. 2015. Pessoas a serem Amadas: Por que a homossexualidade não é apenas um problema. 
Grand Rapids: Zondervan. 
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Tal identificação não significa que você está encontrando sua identidade central em algo 

diferente de Cristo? 

Mais uma vez, vemos a Igreja, infelizmente, projetando suas suposições sobre uma 

comunidade sobre essa comunidade e, em seguida, forçando essa comunidade a provar que 

suas suposições sobre eles estão incorretas.  

Embora infeliz, essa prova de contra-ataque pode ser encontrada.  

O que alguns podem achar mais fascinante sobre tal prova é que mesmo pesquisas em 

larga escala realizadas entre aqueles que se identificam como gays, independentemente da 

adesão a qualquer religião, revelam que o uso de rótulos de identidade gay não se correlaciona 

com a colocação da identidade central.  

Por exemplo, uma pesquisa do Pew Research Center com 1.197 membros da 

comunidade gay, descobriu que a maioria (62%) disse que ser LGBTQ+ não era de todo, ou 

apenas um pouco, importante para sua identidade geral.87 

Além disso, ao olhar especificamente para aqueles que são gays e cristãos, ainda se 

apegam aos ensinamentos tradicionais sobre a sexualidade humana, Yarhouse e Zaporozhets, 

que conduziram o estudo mais extenso desse tipo entre celibatários, gays, cristãos afirmam, 

Com base em nosso estudo e pesquisa entre cristãos gays 
celibatários, vemos alguns elementos do roteiro gay 
predominante... mas descobrimos que eles não abraçam tudo 
isso. Cristãos gays celibatários falam em derivar algum benefício 
de incorporar aspectos do roteiro gay em seu senso de 
identidade, enquanto eles claramente rejeitam outros elementos 
que refletem a permissividade sexual.88 

 

 
87 Centro de Pesquisa Pew. 2013. Pesquisa de americanos LGBT: Atitudes, Experiências e Valores em Tempos Em 
Mudança. Pesquisa, Washington, D.C.: Pew Research Center. 
88 Yarhouse, Mark e Olya Zaporozhets. 2019. Obediência Cara: O que podemos aprender com a Comunidade Cristã 
Celibatna, Gay Christian, 70. Grand Rapids: Zondervan Reflective. 
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Esses exemplos devem sinalizar ao leitor que, em vez de suposições de cobertores estendidas 

àqueles que se identificam como cristãos gays, a Igreja deve começar a se tornar mais 

intencional em ouvir aqueles que se referem publicamente a ambas as suas identidades para 

entender qual rótulo tem mais peso, pois a Igreja certamente descobrirá que, na maioria das 

vezes, as suposições não se sustentam sob o peso da compreensão.  

Felizmente, até mesmo os Superintendentes Gerais da Igreja do Nazareno passaram a 

entender tal, como exemplo por sua decisão sobre candidatos ao clero enviados aos distritos 

dentro da denominação. Na carta, eles afirmam que, "... no caso de um indivíduo com atração 

pelo mesmo sexo, o foco principal [identidade central] da vida do indivíduo deve ser em sua 

nova criação em Cristo, e não em sua identidade sexual."89 

A maneira como avançamos nessa questão é ouvindo um ao outro.  

À medida que a Igreja se envolve com o cristão gay, ela deve responder aos chamados 

essenciais para amar e ouvir encontrados nas Escrituras. 9091Então, e só então,  os pressupostos 

podem ser abordados e relações profundas que mudam a vida se formam, das quais muitas 

vezes flui uma compreensão mais profunda do trabalho de Deus no mundo, levando ao 

crescimento da graça para todas as partes envolvidas. 

Pode-se até achar que esse uso de linguagem de identidade gay é o resultado direto de 

toda a experiência de santificação de um indivíduo.  

 

... Especialmente se você professar a experiência de santificação inteira?? 

 
89 O Conselho de Superintendentes Gerais da Igreja do Nazareno. 2019. "Decisão do Conselho de Superintendentes 
Gerais que prevê diretrizes para a legislação sobre sexualidade humana". Decisão, Lenexa, 4. 
90 Veja John 13:35. 
91 Veja James 1:19-20. 
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A partir do ano de 1998 com o trabalho de Pontes Através da Divisória, surgiu o 

entendimento de que existem aqueles dentro da comunidade cristã gay que, embora 

profundamente comprometidos com as crenças da tradição cristã histórica sobre a sexualidade 

humana, desejam ser honestos consigo mesmos, e aqueles ao seu redor, sobre sua experiência 

contínua de atrações para membros de seu mesmo-se92x,  ao mesmo tempo em que deseja 

enfatizar que seu compromisso, acima de tudo, é para Cristo. Sua maneira de fazê-lo é usando 

rótulos de identidade gay, ou, em alguns casos, a frase do mesmo sexo atraída (SSA), quando se 

refere a si mesmos.  

Seu desejo de fazê-lo não é de forma alguma destinado a promover uma compreensão 

de que eles acreditam que a prática sexual do mesmo sexo está em consonância com sua 

compreensão bíblica. Eles simplesmente desejam ser honestos.  

Tal honestidade é refrescante, especialmente para aqueles fora dos muros da Igreja.  

Honestidade não é uma ameaça à santidade; na verdade, é uma marca disso! 

Por que a necessidade de usar tal terminologia, especialmente juntamente com sua 

identificação como cristão?  

Para a maioria, é devido à sua experiência dentro dos ministérios de mudança de 

orientação que, como já discutimos anteriormente, os encorajou a mentir sobre seu nível de 

mudança de orientação para retratar uma mensagem à Igreja de que tal mudança foi/é 

esmagadoramente possível, quando a ciência, e a experiência vivida, por trás de tal mudança 

afirma esmagadoramente que tal mudança foi/é altamente improvável. Isso foi/é feito 

 
92 Heineman, Maggie. 1998. Civilidade Através da Divisão: Tentando não apertar botões. 1 º de julho. Acesso em 30 
de julho de 2020. https://bridges-across.org/basics/civility-across-the-divide-trying-not-to-push-buttons/. 
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principalmente pedindo àqueles que participam(d) em tais ministérios para se identificarem 

como ex-cristãos gays ou dizerem que não usam mais rótulos de orientação sexual/uso. 

Embora o uso dessa terminologia sempre tenha sido conhecido em certos círculos da 

Igreja, foi apenas recentemente, com a ascensão e crescimento dramático da conferência 

Revoice, que esse conhecimento veio à tona. Já discutimos em grande parte esse debate em 

uma seção anterior deste artigo, por isso evitaremos reavivar esse debate  aqui.93 

O que gostaríamos de mostrar ao leitor é que, dadas certas circunstâncias, o uso dessa 

linguagem não deve ser proibido.  

Isso requer nuances, não compromisso.  

Em primeiro lugar, entendemos que alguns cristãos gays optam por não usar essa 

linguagem por várias razões, e não é o objetivo deste artigo sugerir que eles façam ocontextual 

contrário, pois todos devem fazer o que sentem, por suas compreensões iblíricas,,  doutrináriase 

culturais, é melhor para sua situação particular.. , and cultural- 

Second, já mostramos que para a maioria daqueles dentro e fora da Igreja, o uso de tais 

rótulos não representa uma declaração sobre sua identidade central.. 94Para aqueles dentro da 

Igreja, isso significa que eles ainda acham que o núcleo de sua identidade está "emCristo".95 

Terceiro,acreditamos que a tensão atual e os mal-entendidos do uso dessa linguagem 

poderiam ser aliviadas pelo chamado ao amor e ao ouvido uns aos outros.  

 
93 Ver Pénotas 13-15. 
94 Ver nota de rodapé 87. 
95 Refira-se a Yarhouse, Mark e Olya Zaporozhets. 2019. Obediência Cara: O que podemos aprender com a 
Comunidade Cristã Celibatna, Gay Christian Grand Rapids: Zondervan Reflective. 
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Aquestão para aqueles nas denominações Wesleyana-Santidade é se é apropriado para 

aqueles que professam o trabalho de santificação inteira continuar a usar essa linguagem.  

Suspeitamos que a razão para tal debate é a diferença contínua entre os entendimentos 

sobre se o trabalho de santificação inteira deve erradicar a atração de uma pessoa por 

membros do mesmo sexo.  

Portanto, a questão subjacente poderia ser melhor entendida como: "Toda a 

santificação não deveria ter removido sua orientação (muitas vezes usada intercambiavelmente 

com os termos tentação e atração) para membros do seu mesmo sexo?" 

A esta pergunta, respondemos com um retumbante"  Não". 

Como já mostramos, o problema aqui reside na falta de distinção entre os conceitos de 

sexualidade e sensualidade.96 

Uma maneira de entender mais essa distinção pode ser encontrada dentro dos escritos 

de Diane LeClerc em sua obra Discovering Christian Santidade: The Heart of Wesleyan-Holiness 

Theology  when she states 

Devemos ter cuidado para andar em uma linha tênue no que se 
segue. De um lado está o perigo de reivindicar muito da doutrina 
da santificação e pureza do coração. Nunca devemos insinuar que 
a habilidade de Deus de purificar nossas intenções reduz a 
tentação sexual. Cristo era o mais puro de todos os seres 
humanos, mas ele foi tentado de todas as formas que somos, 
provavelmente mais do que nós, pois Satanás sabia de sua força. 
A tentação sexual é complicada porque muitas vezes produz uma 
forte reação fisiológica. A reação fisiológica em si não é 
pecaminosa. É só quando escolhemos agir que o pecado é 
pecado. E ainda assim, do outro lado, não queremos reivindicar 
muito pouco, especialmente como wesleyanos. Como foi 
mostrado ao longo deste livro, acreditamos que o poder da graça 
é maior do que o poder do pecado. E acreditamos que Deus pode 

 
96 Ver nota de rodapé 81.  
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nos purificar da culpa e da vergonha e nos capacitar a viver de 
forma justa mesmo durante a maior tentação. O que 
reivindicamos então sobre tentação? Seguindo as Escrituras, 
acreditamos que o Espírito Santo sempre fornecerá uma saída. Se 
cooperarmos com o poder do Espírito Santo, podemos conhecer a 
vitória. Ao mesmo tempo, a ideia de vitória instantânea sobre 
toda a tentação deve ser mediada pela realidade e por uma 
discussão necessária....97 

 

Depois de ler isso, acreditamos que alguns ainda podem negar que ele seja preciso e dizer algo 

como: "Bem, este tipo de pensamento é moderno e não verdadeiramente wesleyano-

santidade!" A esta declaração, oferecemos evidências de que tal crença encontra sua fonte 

dentro da histórica tradição Wesleyana-Santidade.  

Em seu livro, Temptations Peculiar to the Sanctified, que foi publicado apenas 20 anos 

após a fundação da Igreja do Nazareno, C.W. Ruth, um pai fundador da Igreja do Nazareno, 

afirmou que uma das tentações que os santificados ainda podem experimentar é a da tentação 

sexual. Ele afirma,, 

Os apetites físicos, que são Deus – dado, e totalmente inocente, 
podem, no entanto, tornar-se a avenida da tentação, e a ocasião 
do pecado, quando saciado e gratificado excessivamente. Assim, o 
corpo deve ser mantido sob, e todo apetite físico deve ser trazido 
para a sujeição, para que o tentador não ganhe uma vantagem 
sobre nós. Enquanto comer comida necessária é ordenado por 
Deus e absolutamente legítimo e necessário, no entanto, comer o 
que é conhecido por ser prejudicial, ou comer demais e, assim, 
tornar-se glutão, é ceder à tentação, e tornar-se culpado do 
pecado. Embora não haja pecado no corpo – nenhum pecado na 
matéria – o corpo pode, no entanto, tornar-se a ocasião e o 
instrumento do pecado. "Cada pecado que um homem doeth está 
sem o corpo; mas aquele que comete a contra seu próprio corpo' 
(1 Cor. 6: 18). Assim, o casado, e o solteiro, podem pecar contra o 
corpo por indulgência proibida ou excessiva de apetites carnudos. 
Daí a liminar, "Como vísmos deram aos seus membros servos à 

 
97 LeclercDiane. 2010. Descobrindo a Santidade Cristã: O Coração da Santidade Wesleyana. Kindle Edition. Kansas 
City: Beacon Hill Press. 
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impureza e à iniquidade na iniquidade, mesmo assim agora 
rendem aos seus membros servos à justiça à santidade" (Rom. 6: 
19).98 

 

Mesmo depois disso, acreditamos que ainda haverá aqueles que dizem: "Bem, esse tipo de 

pensamento certamente não é wesleyano!" Para eles, damos as palavras do próprio Wesley a 

partir de sua seção de perguntas e respostas de sua obra definitiva A Plain Account of Christian 

Perfection quando ele responde à pergunta: "No entanto, o que você chama de tentação, eu 

chamo a corrupção do meu coração. E como você vai distinguir um do outro?99 

Em alguns casos é impossível distinguir, sem a testemunha direta 
do Espírito. Mas, em geral, pode-se distinguir assim: — Alguém 
me elogia. Aqui está uma tentação do orgulho. Mas 
instantaneamente minha alma é humilhada diante de Deus. E eu 
não sinto nenhum orgulho; dos quais eu tenho tanta certeza, 
como esse orgulho não é humildade. Um homem me parece. Aqui 
está uma tentação da raiva. Mas meu coração transborda de 
amor. E eu não sinto raiva em tudo; dos quais eu posso ter tanta 
certeza, como que o amor e a raiva não são os mesmos. Uma 
mulher me pede. Aqui está uma tentação da luxúria. Mas no 
instante em que eu encolhe de volta. E eu não sinto nenhum 
desejo ou luxúria em tudo, mas eu não sinto nenhum desejo ou 
luxúria; dos quais eu posso ter tanta certeza, como que minha 
mão é fria ou quente. Assim é, se eu sou tentado por um objeto 
presente; e é exatamente o mesmo, se; quando está ausente, o 
diabo lembra uma comenda, uma lesão, ou uma mulher, para 
mim. No instante em que a alma repele a tentação, e permanece 
cheia de amor puro. E a diferença ainda é mais clara, quando 
comparo meu estado atual com meu passado, onde senti 
tentação e corrupção também.100 

 

Com isso, esperamos ter estabelecido ao leitor que o trabalho de santificação inteira 

não libera um de sua humanidade com seus desejos básicos, inclusive no contexto deste artigo, 

 
98 Ruth, C.W. 1928. Tentações Peculiares aos Santificados, 37-38. Kansas City: Editora Nazareno. 
99 Wesley, John. 1844. Um relato simples da perfeição cristã, 33. Nova Iorque: G. Lane & P. P. Sandford 
100 Wesley Conta Simples, 33. 
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sexuais. No entanto, permite que eles sejam vitoriosos sobre as tentações decorrentes dos 

apelos a tais desejos do inimigo.  

 

Respondendo ao Ainda Crítico 

Sabemos, inevitavelmente, que haverá aqueles que, à luz de tudo o que escrevemos até 

agora, ainda dirão: "Sim, mas você ainda não deve se identificar como um cristão gay quando 

você não é apenas salvo, mas também santificadod, porque  hifenizar seu cristianismo 

confunde as pessoas e as faz pensar que você está dizendo algo que você não é."   

Para estes, simplesmente oferecemos um convite para sentar e ouvir aqueles que se 

acham não apenas gays na identidade/orientação sexual, mas cristãos em primeiro lugar, mas 

que também acreditam profundamente nos ensinamentos da tradição cristã histórica sobre a 

sexualidade humana.  

Quando o fizerem, acreditamos que encontrarão o que Yarhouse e Zaporozhets fizeram 

quando estudaram a vida desses irmãos em particular em Cristo e verão, com eles, a 

"Testemunha Externa da Cultura Contemporânea" que esses 101encarnam, em vez da confusão 

que alguns atualmente insistem que retratam. 

A testemunha contracultural da fé cristã não tem sido clara e 
evidente nos últimos anos. Levantamos este ponto para destacar 
a natureza radical e contracultural do compromisso que os 
cristãos gays fazem em viver celibatários. Ao abraçarem o 
caminho da obediência cara, suas vidas naturalmente atraem a 
atenção e levantam questões. Alex compartilhou o seguinte: "Um 
grande benefício [do celibato cristão gay] é ser um desafio para a 
sociedade. É algo muito radical. O fato de você não estar se 
casando, o fato de que você não está fazendo sexo... celibato é 

 
101 Yarhouse, Mark e Olya Zaporozhets. 2019. Obediência Cara: O que podemos aprender com a Comunidade Cristã 
Celibatna, Gay Christian, 202. Grand Rapids: Zondervan Reflective. 
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uma coisa muito contracultural. Vivendo contra o grão da cultura. 
Charles, outro entrevistado, concordou: "Sinto que nossa história 
pode gritar de volta para aquele mundo, como: 'Na verdade, a 
vida não é sobre ser feliz. A vida é sobre glorificar a Deus e fazer 
muito nele, e quando fazemos isso, encontramos uma alegria 
profunda e profunda que é muito mais poderosa e muito mais 
satisfatória do que qualquer tipo de felicidade." E também, "Cristo 
é suficiente."102 

 

Usando terminologia precisa comum à cultura e ao seu cristianismo, estas estão sendo 

as próprias testemunhas que são chamadas a serem para os confins da Terra e dando 

esperança àqueles que pensam que não há lugar para eles no reino de Deus. 103 

 

Mas o que euff...? 

Sabemos, no entanto, que ainda haverá aqueles dentro dos círculos wesleyano-

santidade que abandonarão a doutrina, nix nuance, e dizem: "Bem, eu ainda acredito que é um 

pecado, e a Bíblia diz que não devemos nos identificar com o pecado, então eu não acho que é 

apropriado identificar assim!"  

To these amados irmãos em Cristo, abrimos as páginas das Escrituras e oferecemos-lhes 

o Apóstolo Paulo como exemplo.  

Depois de escrever várias cartas e no final de suavida, 104 o Apóstolo senta-se para 

escrever uma carta a Timóteo. Nessa carta, ele diz: "Este é um ditado confiável, e todos devem 

 
102 O Yarhouse. Obediência Cara, 202-203. 
103 Ver Atos 1:8 
104 Bíblia da Carta Azul. N.D. Atos e cronologia das epístolas. Acesso em 31 de julho de 2020. 
https://www.blueletterbible.org/study/pnt/pnt02.cfm. 
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aceitá-lo: 'Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores'— e eu sou o pior de  todoseles 

."105 

A este versículo, a grande maioria daqueles dentro dos círculos wesleyano-santidade 

certamente concordaria que o apóstolo, aqui, não estava de forma alguma implicando que ele 

ainda era, de fato, um pecador praticante, embora nossos irmãos nas tradições reformadas e 

calvinistas pudessem.   

No entanto, Paulo se autodenomina o chefe entre os pecadores! 

Não é um ex-pecador.  

Não alguém que lutou com a tentação de pecar.  

Nem mesmo como um pecador não praticante, mas um pecador sem mais palavras 

esclarecedoras ligadas a ele. 

Por que ele fez uma coisa dessas?  

Foi uma declaração de fé, com a intenção de dizer/mostrar à Igreja: "Se Deus pode 

salvar até a mim, então Deus certamente vai salvá-lo." ou para usar a frase que usamos 

anteriormente, "Mas Deus...!" 

Como David Ackerman coloca no Comentário da Bíbliado NovoFarol... 

Curiosamente, Paulo usa o presente tenso que eu sou(ego eimi). 
Embora tivesse experimentado a misericórdia de Cristo, ele 
continuou a viver em humilde dependência de Cristo (1 Cor 15:9, 
Eph 3:5), a salvação foi uma experiência presente e contínua para 
ele. Ele não tinha nenhum senso de culpa avassalador. Nem ele 
continuou a lutar com o pecado. Mas ele possuía "um sentimento 
permanente de ser um pecador perdoado" (Mounce 2000, 56). 

 
105 Fundação Tyndale House. 1996. "1 Timóteo 1:15." Em Bíblia Sagrada: Nova Tradução Viva. Carol Stream: 
Tyndale House Publishers. 
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Ele reconheceu-se como sempre tendo o status de 'pecador 
resgatado' (Taxa 1988, 53)106 

 

O mesmo homem que escreveu sobre nossa identidade em Cristo, adiando o antigo eu, 

e como não somos mais judeus nem gregos em Cristo Jesus não teve problemas em carregar a 

identidade de um pecador para proclamar o poder contínuo de Cristo na realidade atual. 

107108109 

Ele não estava hifenizando seu cristianismo.  

Ele não estava se identificando com seu antigo eu para confundir as pessoas.  

Ele não estava encontrando o núcleo de sua identidade em outras coisas além de Cristo.  

Ele nem estava tentando fazer as pessoas acreditarem que ele ainda estava ativamente 

pecando.  

Ele foi fiel ao chamado de Cristo para ser testemunha até mesmo dos confins da 

Terra.110 

Portanto, mesmo que se acredite que alguém que se identifica como gay está se 

identificando com o pecado, ele deve pelo menos parar para perguntar para que propósito a 

pessoa usa tal rótulo.  

 

Definindo a fidelidade para uma nova geração 

 
106 Ackerman, David. 2016. 1 & 2 Timothy/Titus: Um comentário na tradição wesleyana, 88. Kansas City: Beacon 
Hill Press. 
107 Veja Romanos 8:17. 
108 Veja Efésias 4:22. 
109 Ver Gálatas 3:28 
110 Ver Atos 1:8 



46 
 

 

Então agora terminamos a tarefa que começamos no início deste trabalho, que sendo o 

resourcing da Igreja Wesleyana-Santidade para definir a experiência de toda a santificação no 

que se refere ao uso de rótulos de identidade gay, oferecendo-lhes uma maneira de falar que 

quebra a barreira linguística que existe entre si e o mundo.  

Portanto, recomendamos, 

Santificação inteira é aquela segunda obra de graça pela qual o coração de um crente é 

libertado de sua inclinação natural para o egoísmo para o de altruísmo. Tal liberdade resulta em 

um crente totalmente capacitado a amar a Deus e ao próximo e evitar o que é contrário à lei de 

Cristo, que é tão propriamente chamado de pecado. Esta obra é precedida pelo 

empoderamento do Espírito Santo em resposta à fé obediente de um crente, pois eles buscam 

entregar todo o seu ser a ser usado a serviço de Deus acima de tudo.  

No entanto, tal obra não implica toda uma libertação, seja por ignorância, erro ou, como 

mesmo evidenciado na vida de Cristo, tentações. 

Portanto, um indivíduo, independentemente de sua orientação sexual, deve tomar 

cuidado em todas as fases de suas vidas, viveu sob o domínio e o reinado de Cristo, para sempre 

observar as formas como fala de si mesmo, especialmente no que se refere à sua sexualidade, 

em um esforço para ser testemunhas claras e fiéis de toda a sua dedicância a Cristo e seu reino.  

Se alguém é fiel a tal chamado, então eles certamente descobrirão que crescerão 

continuamente para: "Entenda, portanto, que o Senhor de Seu Deus é de fato Deus. Ele é o Deus 
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fiel que mantém sua aliança por mil gerações e esbanja seu amor infalível naqueles que o 

amam e obedecem às suas ordens."111 

 

Testemunhas em Zonas de Guerra 

Por muito tempo, a Igreja se parecia com a cultura ao seu redor: em guerra.  

Tais batalhas em andamento roubaram à Igreja sua capacidade de testemunhar a 

disponibilidade do trabalho transformador de Cristo.  

Para ser uma testemunha clara, ela pisou sobre a sua própria, falsamente acreditando 

que eles foram a causa de Sua  testemunha diminuída.   

Tal ação foi o caminho pelo qual portas mais largas foram erguidas não para as pessoas 

virem e verem, mas irem e saírem, e continuam a sair em uma taxa alarmante.112 

O que nós, os escritores, buscamos realizar neste artigo não é apenas fornecer um caso 

específico para o uso de rótulos de identidade gay entre os inteiramente santificados,  mas 

oferecer à Igreja uma compreensão do que deu errado e como ele pode ser corrigido. 

Entendemos que alguns se afastarão deste artigo e o verão como inútil e conservador 

ou muito liberal, e a eles, e a você, não oferecemos nada mais do que nosso amor incondicional 

e sem julgamentos.  

Esperamos, no entanto, que o Senhor use este trabalho para convocar aqueles de todos 

os lados do debate a transformar nossos tanques em ferramentas e oferecê-los a Cristo como 

recursos a serem usados no esforço de buscar a paz da cidade para fornecer uma testemunha 

 
111 Fundação Tyndale House. 1996. "Deuteronômia 7:9." Em Bíblia Sagrada: Nova Tradução Viva. Carol Stream: 
Tyndale House Publishers. 
112 Barna Organização do Grupo. 2020. Acompanhando o Crescimento e Declínio dos Segmentos Religiosos: A 
Ascensão do Ateísmo. 14 de janeiro. Acesso em 1º de agosto de 2020. https://www.barna.com/rise-of-atheism/. 
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ao mundo do que o trabalho de toda a santificação faz a um povo à medida que eles entregam 

a totalidade de seu ser ao Criador de nós Todos.113114 

  

Para o Reino,  

O Comitê Ad Hoc sobre Santificação e Identidade Inteira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice 1 

A seguir, uma definição amalgamada de Santificação Total composta por adeptos não 

wesleyanos que não tinham conhecimento do termo antes de concluir o trabalho com base nas 

respostas da pesquisa de mais de 400 membros/frequentadores regulares da Igreja Nazareno.  

Santificação inteira é um termo usado na tradição cristã wesleyana para descrever o 
processo ao longo da vida pelo qual um cristão passa em que é transformado por Deus, através 
do Espírito Santo, para se tornar cada vez mais cristo em seu amor por Deus e pelo próximo. 

 
113 Ver Isaías 2:4 
114 Ver Jeremias 29:7 
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Esta é uma segunda obra de graça após a salvação na qual o indivíduo entregou sua vida 
inteiramente à vontade de Deus e, como resultado, não deseja mais o pecado, embora os 
crentes ainda optem por pecar àsvezes.115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice 2 

 
115 Mason, Bekah e Laura Mascarenhas. 2020. Pesquisa completa de idiomas de santificação. Survey, Kansas City: 
SurveyMonkey. 
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Resposta do Reverendo Timothy Crutcher, PhD 
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Palavras importam. Como usamos palavras importa. As palavras por si só não mudam a 

realidade, mas são as alças que usamos com outras pessoas para tomar conta da realidade, a 

fim de mudá-la. Eles também são as alças que usamos para tomar conta de nossa identidade e 

articular nosso lugar nessa realidade. Eles podem evocar grande emoção e nos agitar à ação, e 

eles podem evocar grande medo e nos deixar indefesos. As palavras são algumas das 

ferramentas mais poderosas que os seres humanos já inventaram, o que torna as discussões 

sobre o uso de palavras extremamente importantes e extremamente difíceis. Em nenhum lugar 

isso é mais verdadeiro do que em discussões sobre palavras relacionadas à identidade sexual na 

igreja. 

 

"Testemunhas Fiéis: Um Documento de Posição Wesleyana-Santidade sobre Identidade 

Gay e Santificação Total" do Comitê Ad Hoc sobre Santificação e Identidade Inteira, 

encomendado pelo Love Wins.: LGBT (um ministério da Igreja midtown da Família Trinity do 

Nazareno em Kansas City, MO) é um convite para a tradição wesleyana-santidade e um desafio. 

O artigo oferece um convite para pensar sobre como usamos a palavra "gay" em referência à 
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tradição LGBTQ+, mas também desafia a maneira como a maioria das pessoas dentro dessa 

tradição usou a palavra no passado. De acordo com os autores do artigo, este desafio foi 

projetado para ajudar a igreja a buscar uma compreensão mais ampla da palavra "gay" que 

poderia então levar a um senso mais amplo de missão para aqueles que se identificam com ela. 

 

Para dizer o mais breve possível, o artigo explora se a frase "cristão gay" é — ou pode 

ser - uma expressão de identidade significativa para pessoas que experimentam tanto a atração 

do mesmo sexo (SSA) quanto o poder salvador de Cristo. O argumento básico é que a palavra 

"gay" é - ou pode ser - usada como sinônimo para a realidade biológica da SSA e não precisa 

implicar nem atividade sexual ou identificação com qualquer agenda cultural ou política. Se 

assim for, então a frase "cristão gay" pode ser usada de forma sensata e útil por e para aqueles 

que experimentam a SSA sem implicar pecado ou uma identidade que seja irreconciliável com a 

busca de santificação inteira. 

 

Para começar, os autores do artigo têm o cuidado escrupulosamente de configurar seu 

convite e desafio dentro das normas doutrinárias e comportamentais explícitas articuladas pelo 

Manual  da Igreja do Nazareno e sua interpretação subsequente pelo Conselho de 

Superintendentes Gerais. O jornal explora como falamos; não visa mudar o que acreditamos. 

Seus objetivos são modestos, razoáveis e articulados com um espírito ireônico. Dentro de uma 

discussão que muitas vezes é impulsionada por altas emoções e preconceitos de todos os lados, 
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isso é uma mudança refrescante. Se os leitores aceitam ou não as propostas oferecidas no 

jornal, podem apreciar a sinceridade e a caridade com as quais o trabalho é oferecido. 

 

Além disso, é um objetivo digno articular a diferença entre atividade sexual ou 

identidade sexual e as realidades biológicas que podem impulsioná-los, meta totalmente 

alinhada com o documento Perspectivas Pastorais  divulgado pelo Conselho de 

Superintendentes Gerais em 2010. Muitas vezes na história da igreja, confusões e conflitos 

surgem devido ao uso impreciso das palavras, como evidenciado pelas primeiras discussões 

sobre a doutrina da Trindade ou discussões da Reforma sobre a fé. Aqueles que procuram 

ajudar a igreja a esclarecer sua terminologia - se a igreja acaba aceitando ou não suas propostas 

- sempre ajudaram a igreja a pensar com mais clareza, falar com mais precisão e agir de forma 

mais coerente. Este artigo claramente aspira a esse fim.116 

 

A relação entre identidade sexual e biologia ainda é uma questão de debate, mas é 

difícil negar que existe algum componente biológico para a homossexualidade, como afirmam 

os próprios Superintendentes Gerais. Agora, na medida em que as discussões sobre 

homossexualidade são discussões sobre realidades biológicas, sejam elas o que forem, ainda 

não são discussões morais. Afirmações biológicas são afirmações sobre fatos físicos, não valores 

transcendentes. Teoricamente, então, deve haver uma maneira de alguém que experimenta 

 
116 Conselho de Superintendentes Gerais. 2010. Perspectivas Pastorais de Seus Superintendentes Gerais sobre 
Homossexualidade. Livreto, Kansas City: A Igreja do Nazareno. 
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qualquer realidade biológica articular isso para outra pessoa que não tenha experimentado 

essa realidade de uma forma que não invoque imediatamente o julgamento ou a condenação. 

A maioria de nós reconheceria o quão não caridoso ou rude seria se alguém dissesse, "Eu tenho 

câncer", e outro responderia dizendo: "Serve-lhe direito porque você estava pecando 

fumando!" Ou suponha que alguém diga, "Eu tenho diabetes", e nossa resposta é: "Isso é o que 

você ganha por ser um glutão!" Da mesma forma, criar o espaço terminológico para alguém 

dizer: "Sou sexualmente atraído por aqueles do mesmo sexo que eu", sem invocar 

imediatamente uma acusação de pecado é um objetivo pastoral digno.117 

 

Biologia também é uma faceta inevitável da identidade. Pessoas com biologia 

semelhante tendem a experimentar o mundo de maneiras semelhantes, e essas realidades 

muitas vezes não mudam mesmo que a santificação inteira reorienta radicalmente a vida de 

alguém em relação a Cristo. Há vantagens e desvantagens para realidades biológicas, como 

altura ou destro ou canhoto, e as pessoas que compartilham essas coisas podem facilmente 

sentir uma sensação de conexão com outros que também as compartilham, seja reclamando da 

falta de mesas canhotas na escola ou compartilhando a satisfação de poder bater uma bola de 

basquete. Da mesma forma, dois jovens que experimentam a SSA, mas estão comprometidos 

com a pureza sexual, podem simpatizar uns com os outros sobre o quão estranho o 

acampamento da igreja pode ser. Deus muitas vezes permite que mesmo realidades biológicas 

inconvenientes permaneçam parte da vida de um crente santificado porque, como Deus disse a 

 
117 Conselho de Superintendentes Gerais. 2010. Perspectivas Pastorais de Seus Superintendentes Gerais sobre 
Homossexualidade. Livreto, Kansas City: A Igreja do Nazareno. 
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Paulo sobre seu "espinho na carne", "Minha graça é suficiente para você, pois o poder é 

perfeito em fraqueza" (2 Cor 12:9, NRSV). Identificar e rotular essas realidades de maneiras que 

podem ser compartilhadas com os outros é importante. A única questão é se a frase "cristão 

gay" pode ou não fazer isso efetivamente, dada a forma como o termo seria ouvido tanto por 

aqueles dentro como fora da igreja. 

 

Ao longo do artigo, a frase "cristão gay" é explicitamente usada como uma mão curta 

para "cristão celibatário e gay". Isso introduz uma conotação à palavra "gay" que não é 

necessariamente compartilhada por todos que usariam essa palavra. Embora seja sempre livre 

para estipular definições a fim de fazer argumentos, é outra questão completamente como as 

palavras são ouvidas por aqueles que não se importam com definições cuidadosas. É verdade 

que, se a frase "cristão gay" implica apenas "cristão celibatário experimentando atração pelo 

mesmo sexo", então "cristão gay" não é mais uma contradição do que "cristão canhoto" ou 

"cristão diabético". No entanto, não está claro que é assim que a frase seria ouvida por aqueles 

que acreditam que a atividade homossexual é pecaminosa ou por aqueles que abraçam de todo 

o coração um estilo de vida homossexual. Dizer que é isso que a frase deve  significar não 

garante que as pessoas vão ouvi-la dessa forma. 

 

A alegação do artigo — articulada por uma definição cuidadosa do Comitê do Instituto 

de Medicina dos Institutos Nacionais de Saúde — é que a palavra "gay" é usada regularmente 

para se referir a orientações e não apenas atividade ou identidade. Se o mundo está 
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confortável usando a palavra dessa forma, então o argumento vai, a igreja deve ser, também. 

Uma vez que nossas discussões morais chegam ao ponto de atividade e identidade, alguém 

poderia se identificar como um "cristão gay", ou seja, um cristão sexualmente atraído por 

membros do mesmo sexo, sem implicar que alguém estava agindo sobre essa orientação ou 

expressando solidariedade com outros que experimentam algo semelhante. 

 

O problema é que jornais e igrejas e comícios e conversas de refrigerador de água 

geralmente não são regidas pelas regras de definição cuidadosa. Em qualquer contexto, não se 

pode saber com antecedência se os ouvintes, sejam eles dentro ou fora da igreja, são aqueles 

que fazem distinções cuidadosas entre orientação, atividade e identidade ou aqueles que 

juntam todas essas coisas. Uma vez que o objetivo do artigo é a clareza sobre a confusão, seria 

contraproducente incentivar o uso da frase "cristão gay" em todos os contextos quando 

poderia facilmente criar mal-entendidos como pontes ou conexões. A frase pode ser usada de 

forma sensata quando contextualizada do jeito que está no papel? Sim. Será que pessoas 

dentro e fora da igreja entenderão suficientemente esse contexto para que a frase seja útil? 

Isso ainda está para ser visto. Dito isto, a resposta mais caridosa a este problema pode ser esta: 

"Vá em frente e tente e veja se funciona. Se isso cria pontes de compreensão, tanto melhor. 

Mas se isso cria confusão, talvez você devesse buscar alternativas mais claras para articular as 

realidades que lhe dizem respeito." 
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Há uma preocupação adicional ao usar a frase "cristão gay" sem contexto suficiente, e 

isso tem a ver com a relação entre identidade e atividade. Em um nível, usamos adjetivos junto 

com a palavra "cristão" o tempo todo. Podemos falar sobre um cristão americano ou um cristão 

evangélico ou um cristão negro. Nesses e em outros casos, entendemos tais frases para se 

referir a "identidades em camadas", com Christian sendo a identidade central, mas o outro 

descritor dizendo algo sobre uma identidade adicional em camadas em cima da identidade 

cristã. Desde que a outra identidade não incentive atividades ou ofereça comportamentos que 

estejam em conflito com uma identidade cristã, raramente nos preocupamos com isso. No 

entanto, quando as identidades entram em conflito, precisamos encontrar maneiras de 

articular a primazia dos comportamentos cristãos sobre "comportamentos americanos" ou 

"comportamentos evangélicos".  E tão sinceros, patriotas cristãos americanos podem ter que 

dizer explicitamente: "Eu sou um primeiro cristão, e um segundo americano, e se eu tiver que 

escolher, eu seguirei Jesus em vez do Tio Sam." Tais conflitos de identidade podem ser 

dolorosos e podem até causar dissonância cognitiva significativa para algumas pessoas, mas há 

maneiras claras de lidar com eles. 

 

O mesmo pode ser dito para a frase "cristão gay"? Existem atividades incentivadas ou 

comportamentos oferecidos pela identidade "gay" que não estão em conflito com a identidade 

cristã, pelo menos se alguém aceita - como os autores do artigo explicitamente fazem - que a 

atividade homossexual cai fora das fronteiras em torno da atividade cristã? Identidades que 

não moldam o comportamento não são identidades, então não se pode dizer: "Sou gay, mas 

isso não tem impacto no que faço." Se a identidade em camadas "cristã gay" é para fazer 
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sentido, então aqueles que possuem o rótulo devem ser capazes de articular as atividades e 

comportamentos que essa identidade oferece que não conflitam com a identidade cristã 

central. Essa articulação vai além do escopo deste artigo, mas, no entanto, precisaria fazer 

parte de futuras discussões sobre o tema. 

 

Pode ser possível articular uma identidade "gay" de maneiras que não impliquem 

expressão sexual imoral, e as pessoas que se identificam como "gays" podem, de fato, sentir 

que são muito mais importantes do que o sexo da pessoa a quem se é romanticamente atraído. 

Mesmo assim, o "cristão gay" terá que reconhecer isso - certo ou errado - a interpretação 

primária por heterossexuais da identidade "gay" em camadas em cima da identidade "cristã" 

vai ser de natureza sexual. No entanto, se essa interpretação é prejudicial ou injusta, então 

talvez usar a frase "cristão gay" abriria, de fato, a porta para melhores conversas sobre essas 

identidades em camadas de maneiras que informariam mutuamente aqueles que se identificam 

como "gays" e aqueles que não têm suas diferentes perspectivas e experiências. Essas são 

provavelmente conversas difíceis e estranhas, mas às vezes essas são o tipo de conversas que 

mais precisamos. 

 

Essa conversa, no entanto, é provável que seja interna para a igreja, mas é a conversa 

externa que parece conduzir mais este papel. Segundo os autores deste artigo, permitir o uso 

da frase "cristão gay" abriria as portas da igreja para aqueles que vivenciam a SSA sem 

comprometer as posições morais da igreja. Afinal, alguém que experimenta a SSA, mas é dito 
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que não existe tal coisa como um "cristão gay" não vai se sentir bem-vindo na igreja. É provável 

que isso seja verdade. No entanto, se um não-cristão que experimenta a SSA ouvir a frase 

"cristão gay" positivamente endossado, ele ou ela também é provável que ouça que a igreja 

afirma a validade de sua atividade sexual. Quando descobrirem que isso é falso, qualquer porta 

que a frase abriu provavelmente será fechada. Se a missão é a preocupação central - e é assim 

que deve ser - então alguma consideração mais profunda e cuidadosa deve ser dada para 

garantir que a frase "cristão gay" seja ouvida apenas nos sentidos que os autores deste artigo 

pretendem. 

 

Nesse sentido, este artigo representa um trabalho em andamento, um começo muito 

mais do que um final — e que é inteiramente apropriado para qualquer coisa que se chame de 

"papel de posição". Mais do que qualquer outra coisa, este papel de posição é um apelo a ser 

ouvido de pessoas na igreja que muitas vezes se sentem inéditas. Se começamos de um lugar 

de empatia ou suspeita, é sempre uma coisa amorosa ouvir. Aqueles que não experimentam a 

SSA não podem avaliar o quão bem certas palavras articulam essa experiência mais do que 

alguém que é cego pode avaliar a eficácia das palavras sobre cor. Se aqueles que se 

comprometeram com Cristo e estão perseguindo santificação inteira querem usar a palavra 

"gay" para articular sua experiência de SSA, então parece caridoso ouvir suas experiências com 

essa linguagem. 
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O resto de nós pode levantar questões e apontar potenciais armadilhas sobre essa 

linguagem. Podemos ficar atentos a confusões e pedir esclarecimentos. Podemos filtrar de 

volta para nossos parceiros de conversa o que ouvimos para ter certeza de que era isso que se 

pretendia dizer. Tudo isso é como desempenhamos o papel de bons parceiros de conversa, e é 

disso que essa conversa precisa. Ouvindo e respondendo com clareza e caridade, não podemos 

deixar de progredir em nossa compreensão e mostrar ao mundo como os seguidores de Cristo 

resolvem suas diferenças. E que por si só contribuirá para a missão que conduz este artigo, se 

encontramos ou não o ponto comum que o jornal busca. 

 


