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ADVENTISTAS 



ORIGEM 
William Miller 

 Considerado profeta e fundador - 15/02/1782 a 
20/12/1849; 

 Não guardava o sábado, nem considerava a doutrina do 
santuário; 

 Família origem batista; 

 1818 - afirmou Jesus voltaria a terra para julgamento em 
20 anos;  

 1831 – mudou o dia para 10/12/1843; 

 Daniel 8. 13 a 14  - 2300 dias seriam 2300 anos a partir 
de 457aC . Quando Esdras veio a Jerusalém da Babilônia; 

 Jesus restauraria o templo e o purificaria quando 
voltasse; 



ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA 
 Catástrofes e acidentes (adventos) eram sinais do fim 

dos tempos. Seus seguidores foram apelidados de 
adventista; 

 Fundada oficialmente em 1860 após sua morte; 

 Cristo não voltou; 

 Ele marcou uma nova data 22 outubro de 1844 (pois, 
diz que usou o calendário hebraico era para usar o 
romano).  

 Errou teve que fugir de uma grande multidão.  

Miller admitiu seus erros e voltou para sua ex-igreja 
batista. 

 



Outros seguiram sua ‘teologia”: 

– Hiram Edson = reinterpretou sobre o santuário 
celeste; 

– Joseph Bates = observância do sábado; 

– Ellen White  = dons do Espírito; 

 

 Sobre Ellen os adventista dizem que creem na 
Bíblia, mas somente de acordo com a interpretação 
de Ellen White. 

 

 16milhões em 2010 - http://ast.gc.adventist.org/  

ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA 

2010_estatistica adventistas.pdf
http://ast.gc.adventist.org/
http://ast.gc.adventist.org/


É UMA SEITA? 

Data para a volta de Cristo: 

Miller: 

1º 10 de Dezembro de 1843 

2º 22 de outubro de 1844 
 



É UMA SEITA? 
Data para a volta de Cristo: 

Ellen: 

Para não ficar no descrédito - teoria do santuário;  

Daniel 8.13-14 santuário está no céu e não na 
Terra; 

Cristo realmente veio a esse santuário em 
22/10/1844 para purificá-lo, o que ainda está 
fazendo, e depois disto, ainda voltará a Terra; 

Miller estava certo com respeito ao tempo mas 
não com o local; 

3º 1847 - 4º 1850 - 5º 1852 - 6º 1854 

7º 1855 - 8º 1866 –  9º 1867 - 10º 1877 



 VISÃO BÍBLICA SOBRE OS PROFETAS 

1. Quando a palavra que proferir não se cumprir – Dt 8.20-22: 
“Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em 
nome de outros deuses, terá que ser morto". Mas vocês perguntem a si mesmos: "Como 
saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? “ Se o que o profeta proclamar em nome do 
Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta 
falou com presunção. Não tenham medo dele. 

 

2. Quando a palavra se cumprir, mas conduzir pessoas a se afastarem do 
verdadeiro Deus e seguem a outros deuses e a pessoas Dt 13.1-3 
“Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e 
lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou 
acontecer, e ele disser: "Vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos 
adorá-los", não dêem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu 
Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma.  
 

No caso de Ellen White ela se enquadra nos dois itens. 

Seu caráter ela duvidoso o Los Angeles Times acusa de plagio.  



ALGUMAS DOUTRINAS QUE SURGIRAM E 
DESAPARECERAM 

• Porta fechada – 22/10/1844  só os adventistas 
poderiam entrar no céu; 

• Plantar árvore era negar a fé; 

• Não era necessário estudar, pois o tempo era curto 
da volta; 

• Escolher um nome pra a igreja seria imitar a 
Babilônia; 

• Falavam em línguas e caiam sem forças no chão; 

• Proselitismo – atrai outros evangélicos, ou outros 
que frequentavam igrejas evangélicas. 



DOUTRINAS FALSAS 
• Sono da Alma: o estado a que somos reduzidos após a morte é 

silêncio, de inatividade e inteira inconsciência. Referência: 
 “Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem; para eles não haverá mais recompensa, 
e já não se tem lembrança deles.  Ec 9:5” 

 

• Teologia Bíblica: a alma tanto do incrédulo como do cristão tem 
consciência entre a morte e ressurreição:  
"Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também 
morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de 
longe, com Lázaro ao seu lado. Então, chamou-o: ‘Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que 
Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste 
fogo’. "Mas Abraão respondeu: ‘Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, 
enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em 
sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar 
do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem’. "Ele respondeu: ‘Então eu lhe 
suplico, pai: manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de 
que eles não venham também para este lugar de tormento’. "Abraão respondeu: ‘Eles têm Moisés e os 
Profetas; que os ouçam’. " ‘Não, pai Abraão’, disse ele, ‘mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, 
eles se arrependeriam’.  Lc 16.22-30 “ 

Ver Fp 1.23;  Mc 9.43; Ap 19.20; Lucas 23.39-43 
 



• Aniquilação dos Ímpios: Creem que acontecerá apos a 
ressurreição dos corpos os justo terão um bom destino a vida 
eterna e os ímpios serão exterminados. 

 

• Teologia Bíblica: a bíblia afirma que haverá um tormento 
eterno para a alma do que não for salvo. Ou seja há um 
inferno - Inferno é um lugar literal– 

Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se 
sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no Reino dos 
céus. Mas os súditos do Reino serão lançados para fora, nas 
trevas, onde haverá choro e ranger de dentes". Mt 8.11-12  

Ver:  Lc 13.24-28; Lc 16.19-31 ; 2Pd 2.17;  Jd 13;  Ap 20.10 
 

 

DOUTRINAS FALSAS 



Guardar o sábado: alguns dizem que a guarda do sábado não salva. Mas outros 
dizem que e a condição para a vida eterna.  
Razões que eles tem para guardar:  
a) O sábado faz parte da lei Mosaica 
b) Foi instituído por ocasião da criação do mundo 
c) Considerado o selo perpetuo de Deus 
d) Cristo e os apóstolos guardaram o sábado 
e) Ellen White teve visões e revelações em que foi solicitado por Deus que 

guardasse o sábado. 
 
Teologia Bíblica:  
 
“Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o SENHOR teu Deus 
te tirou dali com mão forte e braço estendido; por isso o SENHOR teu Deus te 
ordenou que guardasses o dia de sábado.  Dt5:15” 
“Em seis dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o sétimo dia lhes será santo, 
um sábado de descanso consagrado ao Senhor. Todo aquele que trabalhar nesse 
dia terá que ser morto. Nem sequer acendam fogo em nenhuma de suas casas no 
dia de sábado! " Ex 35.2-3” 
 

DOUTRINAS FALSAS 



Teologia Bíblica: 

Naquele tempo passou Jesus pelas searas, em um sábado; e os seus 
discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas, e a comer. E os fariseus, 
vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito 
fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi, 
quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de 
Deus, e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos 
que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que, 
aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado, e ficam sem culpa? 
Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo.  Mt 12:1-6  

 

No entanto, porque Moisés lhes deu a circuncisão ( embora, na verdade, ela 
não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas ), vocês circuncidam no 
sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei 
de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheias de ira contra mim 
por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas 
pela aparência, mas façam julgamentos justos". João 7.22-24 

DOUTRINAS FALSAS 



Teologia Bíblica: 

 

• Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que 
vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma 
festividade religiosa ou à celebração das luas novas ou dos 
dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de 
vir; a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Cl 2.16-17 

 

• Porque o Filho do homem até do sábado é Senhor.  Mt 12:8 

 

• E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o 
homem por causa do sábado. Mc 2.27 
 

DOUTRINAS FALSAS 



ALIMENTAÇÃO 
• Não comem os alimentos que o Senhor apresentou como 

indevidos para o povo judeu. Ligação espiritual com os 
alimentos. 

 

Teologia Bíblica  

“Tendo fome, queria comer; enquanto a refeição estava sendo 
preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a 
um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, 
contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da 
terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: "Levante-se, Pedro; 
mate e coma". Mas Pedro respondeu: "De modo nenhum, 
Senhor! Jamais comi algo impuro ou imundo! “ A voz lhe falou 
segunda vez: "Não chame impuro ao que Deus purificou".  At 
10:10-15” 



DOUTRINA DO SANTUÁRIO 
• Santuário = Nessa teoria eles não creem que o sangue de Jesus na cruz 

pode anular os pecados; 

• Assim Cristo voltou ( 22 /10/1844) e está em um santuário celestial onde 
está purificando esse santuário;  

• Depois disto ele voltará a terra.  

Então ouvi dois anjos conversando, e um deles perguntou ao outro: 
"Quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por essa visão? 
Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora 
prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao 
poder do chifre e serão pisoteados? “ Ele me disse: "Isso tudo levará 
duas mil e trezentas tardes e manhãs; então o santuário será 
reconsagrado".  Dn 8.13-14; 

• Ano que isto ocorreu – Antioco IV removeu e Judas Macabeus 3 anos 
depois reergueu. Em dezembro de 165AC. Ou seja 2300 manhã e tarde 
dividido por dois – 1150 dias; 

• O papel de Cristo é como intercessor, sentado junto ao Pai, completando 
o papel da redenção. 



DOUTRINA DO SANTUÁRIO 
• Teologia Bíblica : 

pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados 
gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus.   

Rm 3.23-24; 

 

Então acrescentou: "Aqui estou; vim para fazer a tua vontade". Ele cancela o 
primeiro para estabelecer o segundo.  Pelo cumprimento dessa vontade fomos 
santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por 
todas.  Hb 10.8-10 

 

Mas quando este sacerdote acabou de oferecer, para sempre, um único sacrifício 
pelos pecados, assentou-se à direita de Deus.  Hb 10:12 

 

Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo 
pecado. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos 
pelo sangue de Jesus, Hb 10.18-19 



Wagner Fonseca 

João Mengaldo 



IGREJA 
CONTEMPORÂNEA 





ORIGEM 
• Fundada no RJ-Madureira em 2006 por Marcos Gladstone; 

– Advogado; 

– Membro da Comissão de Direitos Homoafetivos da OAB – RJ; 

– Casado com o pastor Fábio Inácio em 20/11/2009; 

– Teólogo, especialista em teologia, pela Universidade Metodista 
Bennett do RJ. 

• Não é uma “igreja gay”, somos inclusivos (e não “exclusivos”); 

• Acolhem homoafetivos; 

• A Igreja Cristã Contemporânea é a resposta do Espírito Santo 
a todos estes séculos de exclusão.... para retirar do cativeiro 
tantas vidas que estavam oprimidas nas trevas, mas que agora 
têm a oportunidade de brilhar com Jesus no seu Reino de Luz. 

• 6 igrejas no RJ e 1 em BH;  
 
Fonte: http://www.igrejacontemporanea.com.br  

24/12/2012 

http://www.igrejacontemporanea.com.br/
http://www.igrejacontemporanea.com.br/
http://www.igrejacontemporanea.com.br/


VIDEO 

TV Alterosa   BH ganha primeira igreja gayflv.wmv


HOMOSSEXUALIDADE E A BÍBLIA 

De acordo com a Igreja Contemporânea:  

“a Bíblia não condena a homossexualidade (é inadequado usar o 
termo homossexualismo, pois o sufixo “ismo” denota doença e 
homossexualidade não é doença), mesmo com esta afirmação, 

não pretendemos receber o rótulo: “igreja gay” ou de um 
ministério direcionado apenas à comunidade LGBT, muito 

embora não neguemos um real compromisso em levar o amor de 
Deus a estes, por isso, apresentamos dois materiais 

importantíssimos para que você entenda que a Bíblia não 
condena a homossexualidade.”  

Fonte: http://www.igrejacontemporanea.com.br/v3/homossexualidade.html  

http://www.igrejacontemporanea.com.br/v3/homossexualidade.html
http://www.igrejacontemporanea.com.br/v3/homossexualidade.html
http://www.igrejacontemporanea.com.br/v3/homossexualidade.html


DOUTRINA IC 

• SODOMA E GOMORRA – Gn 18 e 19 - XENOFOBIA 
– ...para sustentar um preconceito, há alguns séculos os homofóbicos passaram a 

afirmar que a destruição havia sido por causa da “homossexualidade”; 

– ...o que aconteceu. Perceberá que os homens daquelas cidades queriam violentar 
sexualmente os anjos que chegaram à casa de Ló por Xenofobia: 

• Chamaram Ló e lhe disseram: "Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para 
nós aqui fora para que tenhamos relações com eles". Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes 
disse: "Não, meus amigos! Não façam essa perversidade! Olhem, tenho duas filhas que ainda são 
virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a 
estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto". "Saia da frente! ", gritaram. E 
disseram: "Este homem chegou aqui como estrangeiro, e agora quer ser o juiz! Faremos a você pior do 
que a eles". Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os dois 
visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os 
homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não 
conseguiam encontrar a porta.  Gênesis 19:5-11 

– Xenofobia, que é a repulsa a coisas ou pessoas estrangeiras, medo e ódio aos 
estrangeiros. 

– Repulsa aos estrangeiros é logo encontrada alguns livros a frente do Antigo 
Testamento e pouco se fala sobre este texto da Bíblia.  Juízes 19.22-24. 

Fonte: http://www.igrejacontemporanea.com.br/v3/homossexualidade.html  

http://www.igrejacontemporanea.com.br/v3/homossexualidade.html
http://www.igrejacontemporanea.com.br/v3/homossexualidade.html
http://www.igrejacontemporanea.com.br/v3/homossexualidade.html


TEOLOGIA BÍBLICA 

• Trecho de Juízes não se trata de estrangeiros, vejamos o capítulo 19 e 20. 
 

• Uma pergunta se o povo de Sodoma era Xenofóbico porque não fizeram 
nada contra Ló? 
 
“Então Abrão disse a Ló: "Não haja desavença entre mim e você, ou entre os 
seus pastores e os meus; afinal somos irmãos! Aí está a terra inteira diante de 
você. Vamos nos separar! Se você for para a esquerda, irei para a direita; se 
for para a direita, irei para a esquerda". Olhou então Ló e viu todo o vale do 
Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar; era como o jardim do Senhor, como a 
terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló 
escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao Leste. Assim os dois se 
separaram: Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento 
para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens 
de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor.    
Gn 13.8-13 



DOUTRINA IC 

• Verdadeiro pecado de Sodoma (de acordo com IC):  
– “Eis que esta foi a iniqüidade de Sodoma, tua irmã: Soberba, fartura de pão, e 

abundância de ociosidade teve ela e suas filhas; mas nunca fortaleceu a mão do pobre e 
do necessitado.” (Ezequiel 16, 49).  

• Sodoma cometeu abominação por sua constante hostilidade, segregação 
e agressão ao ser humano;  

• Trazendo esta questão para os nossos dias, podemos afirmar que o papel 
“sodomita” atualmente é desempenhado pelas próprias igrejas 
homofóbicas, pelo alto grau de rejeição a seres humanos, vidas, enfim, a 
toda uma comunidade de pessoas que Deus aceitou em amor. 

Fonte: http://www.igrejacontemporanea.com.br/v3/homossexualidade.html  

http://www.igrejacontemporanea.com.br/v3/homossexualidade.html
http://www.igrejacontemporanea.com.br/v3/homossexualidade.html
http://www.igrejacontemporanea.com.br/v3/homossexualidade.html


TEOLOGIA BÍBLICA 

Vamos ampliar o trecho de Ezequiel: 

Juro pela minha vida, palavra do Soberano Senhor, sua irmã 
Sodoma e as filhas dela jamais fizeram o que você e as suas 
filhas têm feito." ‘Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma: Ela 
e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e 
viviam despreocupadas; não ajudavam os pobres e os 
necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes 
diante de mim. Por isso eu me desfiz delas conforme você viu. 
Ezequiel 16:48-51 

 



DOUTRINA IC 

A BÍBLIA NÃO CONDENA O HOMOSSEXUALISMO 

Lei Mosaíca -  Lv 18.22 – Lv 20.13 

• “Isto significa que não precisamos viver no cumprimento dos 
preceitos e prédicas da lei mosaica, pois temos acesso direto 
a Deus pela Graça de Jesus Cristo, através deste que é a 
própria Palavra viva de Deus: 
“A ordenança anterior é revogada, porquanto era fraca e inútil 
(pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma), sendo introduzida uma 
esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Hb 7.18-19 

Fonte: http://www.igrejacontemporanea.com.br/v3/homossexualidade.html  

http://www.igrejacontemporanea.com.br/v3/homossexualidade.html
http://www.igrejacontemporanea.com.br/v3/homossexualidade.html
http://www.igrejacontemporanea.com.br/v3/homossexualidade.html


TEOLOGIA BÍBLICA 

• "Não pensem que vim abolir a Lei ou os Profetas; não vim abolir, mas 
cumprir. Digo-lhes a verdade: Enquanto existirem céus e terra, de forma 
alguma desaparecerá da Lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo 
se cumpra. Mt 5:17-18; 

• "A Lei e os Profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão 
sendo pregadas as boas novas do Reino de Deus, e todos tentam forçar 
sua entrada nele. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que cair 
da Lei o menor traço. Lc 16.16-17; 

• Pois a Lei foi dada por intermédio de Moisés; a graça e a verdade vieram 
por intermédio de Jesus Cristo.  Jo 1:17; 

• Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos 
a lei. 



DOUTRINA IC 

A BÍBLIA NÃO CONDENA O HOMOSSEXUALISMO 

ROMANOS 1.21-28 

• V21: “não o honraram como Deus” e V 23-25 se refere ao pecado da idolatria. V 
26-27: abandono do seu desejo natural, do seu prazer natural a uma vida de 
prática sexual desumanizada. 

• Trata da relação sexual que não é advinda de um gesto de amor, de 
complemento, de carinho, de unidade, mas “contra a natureza”. 

• Pergunte a um homossexual o que lhe é natural na questão sexual. É amar a uma 
pessoa do mesmo sexo? Você se complementa em amor com uma pessoa do sexo 
igual ao seu ou com alguém de gênero diferente? Ao se provocar a situação em 
que alguém naturalmente homossexual tenha de se relacionar com uma pessoa 
do sexo oposto, o que se está fazendo na realidade é uma agressão de ordem 
mental e física, já que isto se choca frontalmente com a natureza daquela pessoa. 

Fonte: http://www.igrejacontemporanea.com.br/v3/homossexualidade.html  

http://www.igrejacontemporanea.com.br/v3/homossexualidade.html
http://www.igrejacontemporanea.com.br/v3/homossexualidade.html
http://www.igrejacontemporanea.com.br/v3/homossexualidade.html


TEOLOGIA BÍBLICA 

Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza 
divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma 
que tais homens são indesculpáveis; porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como 
Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações 
insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus 
imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, 
quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos 
pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a 
verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do 
Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso Deus os entregou a paixões 
vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à 
natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as 
mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, 
homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão.  

Rm 1.19-27 



DOUTRINA IC 

1 CO 6.9-10 e 1 Tm 1.10 

• O termo grego “malakoi” literalmente pode ser traduzido como “mole”. E dentro 
daquela cultura misógina do primeiro século, podemos dizer que uma associação 
com a feminilidade era vista como negativa em termos morais. Assim, “mole” 
poderia ser uma descrição de qualquer tipo de comportamento de vaidade 
exacerbada ou fraqueza de caráter. Um outro sentido para esta palavra poderia ser 
a referência à prostituição cúltica masculina, que também era muito forte na 
época e na cultura romanas. 

• ...“Bíblia de Jerusalém”....sem intermediações pretensamente tradutológicas que 
acarretariam em qualquer distorção..... As palavras que mencionamos de 1 
Coríntios 6, 9 foram traduzidas pela Bíblia de Jerusalém da seguinte forma: 
“malakoi” como “depravados” e “arsenokoitai” como “pessoas de costumes 
infames”. Já em 1 Timóteo 1,10 a palavra “arsenokoitai” se repete e veio na versão 
da Bíblia de Jerusalém como “pederastas”, ou seja, adultos que fazem sexo com 
crianças. 

 
Fonte: http://www.igrejacontemporanea.com.br/v3/homossexualidade.html  

http://www.igrejacontemporanea.com.br/v3/homossexualidade.html
http://www.igrejacontemporanea.com.br/v3/homossexualidade.html
http://www.igrejacontemporanea.com.br/v3/homossexualidade.html


TEOLOGIA BÍBLICA – 1 Co 6.9-10 

• NVI = Vocês não sabem que os perversos não herdarão o Reino de Deus? Não 
se deixem enganar: nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem 
homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem 
alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o Reino de Deus; 

 

• BJ = Então não sabeis que os injustos não herdarão o Reino de Deus? Não vos 
iludais! Nem os impudicos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os 
depravados, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os 
avarentos, nem os bêbados, nem os injuriosos herdarão o Reino de Deus; 

 

• RC = Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não 
erreis: nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os 
efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os 
bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 



GETI 

O GE de Tradutor e Intérprete tem como objetivo reunir 
pesquisadores que tenham interesse em realizar leituras e 
discussões sobre tópicos relacionados com o Ensino, a Teoria e a 
prática de Tradução e Interpretação. O GETI busca enfatizar a 
indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão 
Universitária. 

http://getiunasp.wordpress.com/about  

 

Vejamos o artigo a seguir retirado deste site: 

http://getiunasp.wordpress.com/about/
http://getiunasp.wordpress.com/about/


ARSENOKOITÊS – artigo no GETI 

Considerações finais  

A despeito da complexidade do tema, é possível chegar a algumas conclusões plausíveis com respeito ao 
significado da arsenokoitia. A evidência morfológica aponta para o fato de que, mesmo em se tratando de um 
neologismo, o leitor de Paulo deve ter entendido, sem maiores dificuldades, o sentido sexual de arsenokoitai. A 
evidência genética sugere que a palavra foi cunhada a partir da LXX. A evidência semântica indica que o 
vocábulo não tinha um sentido técnico ou limitado, mas que tinha, em vez disso, um significado abrangente. A 
evidência literária coloca o emprego paulino do termo no subgênero das listas de vícios e no topos das 
enfermidades ou paixões da alma. E, finalmente, a evidência interna aos escritos de Paulo, especialmente 1 
Coríntios, sugere que o apóstolo usou o termo durante uma polêmica contra os coríntios em que sua própria 
masculinidade estava sendo questionada. Por essas razões, pode-se dizer que a tradução de arsenokoitai por 
“homossexuais” não é incompatível com a evidência.  Pode-se considerar, de fato, um sinal dos tempos que, na 
época de João Crisóstomo (Sermão sobre 1 Coríntios 6:9-10), as pessoas objetassem às passagens paulinas da 
arsenokoitia porque achavam injusto que os bêbados fossem colocados no mesmo nível dos adúlteros, 
prostitutos e dos arsenokoitai; mas, hoje, adúlteros, prostitutos e arsenokoitai objetam quanto a serem 
colocados no mesmo nível em que os bêbados. Por outro lado, nada existe nos evangelhos que nos leve a 
desprezar quem quer que seja em razão de suas fraquezas. O evangelho de Cristo simplesmente não nos 
autoriza a desfilar nosso olhar de superioridade, farisaicamente nos ufanando de sermos melhores do que os 
outros. Não somos. Em vez disso, a mensagem de Cristo é que amemos o próximo como a nós mesmos, sem 
levar em consideração se esse próximo é bêbado, adúltero, prostituto ou arsenokoitês. 
 

A Evidência Linguística e Extralinguística para a Tradução de Arsenokoitai  - Milton L. Torres  

Fontehttp://getiunasp.files.wordpress.com/2012/06/artigo-sobre-arsenokoitai_milton-torres.pdf  
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CONCLUSÃO 

• Utilizam uma interpretação equivocada e não 
utilizam a hermenêutica em vários textos citados; 

• Há homofobia em algumas igrejas, medo e até ódio, 
e isso é tão pecado quanto; 

• Será que a igreja tem deixado de ser receptiva com 
homossexuais incrédulos? 

• Sim! Nós temos pecado:  
“Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá 
claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Mt 7.5” 

• Devemos exortar com brandura, amor e compaixão. 


