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Comentários iniciais:
- tema bom não tanto para nós adultos, mas para nossos filhos e netos; e sobretudo para
nos posicionarmos como Igreja de Cristo
- ética cristã: superior à ética comum por ser absoluta, não relativa
- ideologia: literalmente, “estudo das ideias”; como ensina o filósofo brasileiro Olavo de
Carvalho, “…é um discurso que não compreende a realidade, mas motiva os homens a
substituir uma realidade que compreenderam mal por outra da qual não vão
compreender nada.…”
- gênero: o ser humano não tem gênero, tem sexo; gênero é uma convenção humana;
sexo é determinado por Deus; Ele nos fez homem (cromossomo XY) ou mulher
(cromossoma XX)
- na Linguística, as palavras têm gênero, porque isso é criação humana, sujeita às
variações da vontade humana
- ex: A cadeira, em português, é do gênero feminino, mas em alemão é masculino (Der
Stuhl); O livro, em português, é do gênero masculino, mas em alemão é neutro (Das
Buch)
- na língua portuguesa existem dois gêneros (masculino e feminino), mas outras línguas
têm mais gêneros (ex: alemão tem 3 – neutro; latim também; alguns idiomas chegam a
ter 20 gêneros, como ocorre nos idiomas das línguas bantu; e tem idiomas que não têm
gênero nenhum, como ocorre nos idiomas basco e húngaro.
- sexo (não sexualidade – lição 8, mas sexo masculino e feminino): a palavra “sexo”
significa “parte”, “divisão”, “seção”; cada sexo é uma parte; os dois sexos são
complementares (Gn. 2.24); isso indica que o homem é incompleto e precisa da mulher,
e vice-versa
- sexo foi criado por Deus, e por isso não está sujeito à vontade humana
- a ideologia de gênero quer impor às pessoas a possibilidade de escolherem o que
querem ser; o Facebook hoje já dá 56 opções; isso é contra a própria natureza, além de
ser contra a vontade de Deus (as coisas são o que são, não o que queremos que sejam)
- por trás de tudo isso está Satanás tentando destruir a família, e tudo que Deus criou

- A “mãe” da “ideologia de gênero” é a filósofa norte-americana Judith Butler (1956- ),
que defendeu a ideia de que “… gênero absorve totalmente o sexo e cada um pode
decidir que coisa quer ser em uma gama que já não prevê apenas duas possibilidades –
homem ou mulher –, mas três, cinco, cinquenta ou infinitas.…”
- os próximos passos dessa ideologia serão a prática da pedofilia e da zoofilia

Texto Áureo:
Gn 1.27
“E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; macho e fêmea
os criou.”

Texto da Leitura Bíblica em classe:
Isaías 5.18-24
18 Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade, e o pecado com tirantes
de carro!

19 E dizem: Avie-se, e acabe a sua obra, para que a vejamos; e aproxime-se e
venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos.

20 Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal; que fazem das trevas luz, e da
luz trevas; e fazem do amargo doce, e do doce amargo!

21 Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmos!

22 Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens de poder para misturar
bebida forte;

23 Dos que justificam ao ímpio por suborno, e aos justos negam a justiça!

24 Por isso, como a língua de fogo consome a palha, e o restolho se desfaz pela
chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó;
porquanto rejeitaram a lei do SENHOR dos Exércitos, e desprezaram a palavra do
Santo de Israel.
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