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Introdução
1Pe 3.7; Gn 3.16; 1Tm 2.15

1ª Instrução:  Viva a vida comum do lar...
1Pe 3.7

nenhum tipo de oposição por isso. 
Exemplifico minha consideração com a 

lamentável edição nº 1064 (7/11/12), quando 
publicaram uma charge da Trindade praticando sexo 
anal entre si.  Isso mesmo - o Pai, o Filho e o Espírito 
Santo em um coito homossexual triplo. É razoável 
que se considere tal "LE" como um direito 
fundamental? Ver nosso Senhor e salvador, a quem 
amamos e servimos, sendo desrespeitado de 
maneira tão vulgar, me deixa entristecido, ofendido 
e, admito, indignado. 

A Palavra que condena o assassinato também 
condena a difamação8, a maledicência9 e o linguajar 
obsceno e ofensivo10. As próprias leis civis impõe 
limites à "LE" com o conceito jurídico de "danos 
morais" que são passíveis de punição rigorosa.

A "dignidade humana" é sim um direito 
fundamental11, e o respeito mútuo12 uma regra 
básica de convivência. Como já dito, o assassinato, 
opção daqueles fundamentalistas radicais, não é a 
resposta cristã. Nem tampouco é o apoio a esse tipo 
de sordidez - pura maldade disfarçada por uma 
reivindicação distorcida do que seria um "direito 
fundamental".

Assim, penso que devemos, como cristãos, 
repudiar igualmente toda a forma de violência 
covarde e desrespeitosa mesmo quando manifesta 
em tinta e papel. "Je Suis Charlie?" Estritamente em 
apoio solidário às famílias das vítimas bem como em 
repúdio aos atos terroristas. Ademais, NÃO, pois eles 
sistematicamente violentam a dignidade dos seus 
alvos, e julgam ter o direito de fazê-lo.

1Ex 20:13; 2Rm 12:19; 31Jo 4:20; 4Rm 12:15; 51Tm 2:1; 61Tm 2:2; 7Rm 
1:18; 82Pe 2:10; 9Tg 4:11; 10Cl 3:8;  11Tg 3:9; 12Mt 7:12
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2ª Instrução:  Ter consideração...
1Pe 3.7; 2Tm 2.20-21; Cl 3.19;Gl 3.28

Conclusão:  Achando o melhor e evitando o pior
1Pe 3.7; Sl 66.18; Tg 4.3; Jo 15.7; Ml 2.13-14


