O que diz a Bíblia a respeito do
homossexualismo?
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A Bíblia nos diz de forma consistente que a atividade homossexual é pecado
(Gênesis 19.1-13; Levítico 18.22; Romanos 1.26, 27; I Coríntios 6.9). Romanos
1.26,27 ensina especificamente que a homossexualidade é resultado de negar
e desobedecer a Deus. Quando a pessoa continua em pecado e
incredulidade, a Bíblia nos diz que Deus “a abandona”, a pecado ainda mais
perverso e depravado para mostrar-lhe a futilidade e desesperança da vida
longe de Deus. I Coríntios 6.9 proclama que os “transgressores”
homossexuais não herdarão o reino de Deus.
Deus não a pessoa com desejos homossexuais. A Bíblia nos diz que a pessoa
se torna homossexual por causa do pecado (Romanos 1.24-27), e
definitivamente por sua própria escolha. A pessoa pode nascer com grande
tendência a homossexualidade, da mesma forma como algumas pessoas
nascem com tendências à violência e outros pecados. Mas isto não é
desculpa para escolher o pecado, cedendo aos próprios desejos
pecaminosos. Se uma pessoa nasce com grande tendência à ira, isto faz com
que seja certo que, então, ceda a esses desejos? Claro que não! O mesmo é
verdade com relação à homossexualidade.
Entretanto, a Bíblia não descreve a homossexualidade como um pecado
“maior” do que qualquer outro. Todos os pecados são ofensivos a Deus, isso
é uma tragédia. A homossexualidade é somente uma das muitas coisas
enumeradas em I Coríntios 6.9,10, coisas que vão manter a pessoa afastada
do reino de Deus. De acordo com a Bíblia, o perdão de Deus está disponível a
um adultério, adorador de ídolos, assassino, prostituta, ladrão, etc. Deus
também promete força para conquistar a vitória sobre o pecado, incluindo
homossexualidade, a todos quanto crerem em Jesus Cristo para salvação e
desejam viver a as palavra (I Coríntios 6.11; II Coríntios 5.17).
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