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 OBJETIVO  

•Analisar o conceito de 
Ideologia de Gênero 

•Expor o Ideal Divino 
quanto aos Sexos na 
Criação 
 



A perpétua verdade 





     A PERPÉTUA VERDADE 

•Na criação do ser humano é revelada a distinção dos 
sexos como fato absoluto. 

•Embora exista o relativismo e as mudanças estabelecidas 
por ideologias pecaminosas, a verdade de Deus é 
imutável e sua Palavra permanece para sempre. 
 



Conceitos de Ideologia e Gênero 



 CONCEITO DE IDEOLOGIA   

•O conceito de ideologia foi 
inventado pelo filósofo 
francês ANTOINE DESTUTT 
DE TRACY – para quem 
ideologia é o estudo 
cientifico das ideias, sendo 
essas o resultado da 
interação entre o 
organismo vivo e o meio 
ambiente 



 CONCEITO DE IDEOLOGIA   

•Atualmente, este termo possui diferentes 
significados, sendo que no senso comum é tido 
como algo ideal, que contém um conjunto de 
ideias, pensamentos, doutrinas ou visões de 
mundo de um indivíduo ou de determinado grupo, 
orientado para suas ações sociais e políticas. 

 



 CONCEITO DE IDEOLOGIA 

•O termo  foi amplamente 
usado pelos alemães Karl Marx 
e Frederick Engels em seus 
livros e no desenvolvimento da 
teoria socialista, com maior 
destaque no livro “ O manifesto 
comunista”. 

SEJA DEUS VERDADEIRO E TODO 
HOMEM MENTIROSO (Rm 3:4) 



 CONCEITO DE IDEOLOGIA 
•Em resumo:  

A ideologia expressa o que seria ideal para determinado 
grupo de pessoas; 

É Conjunto de ideias cujo escopo propõe orientar e moldar 
o indivíduo, alterando o comportamento dele na 
sociedade. 

Aos olhos do mundo, a fé cristã é apenas  
mais uma ideologia 



 GÊNERO 

•A palavra “gênero” tem origem no grego genos e significa raça. 
•Na concepção da lógica significa uma classificação de espécie. 
•Na Biologia, significa uma classificação mais ampla que 

espécie:  
 - Homo Sapiens: Gênero Humano, Espécie Sapiens. 
•Na Gramática se refere ao gênero das palavras: masculino e 

feminino 
•Na Sociedade pós moderna o termo é relativizado e 

modificado para comportar a  ideologia de gênero 

•A palavra gênero é usada desde os anos 1980 em estudos 
sobre família de grupos feministas, gayzistas e marxistas, 
com base nas teses de Karl Marx.  



Ideologia de Gênero 



• Ideologia de gênero ignora os fatos biológicos e naturais 
e afirma que o ser humano nasce sem gênero definido 

•Ninguém nasce homem ou mulher 

•Masculino e feminino são apenas construções culturais 
impostas pela sociedade. 

 IDEOLOGIA DE GÊNERO 



Resumo da Ideologia de Gênero 



•E O QUE NOS DIZ A BÍBLIA? 

 IDEOLOGIA DE GÊNERO 



 IDEOLOGIA DE GÊNERO 

• “Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e 
honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que 
é bendito eternamente. Amém. Romanos 1: 25” 
•A Bíblia ensina com clareza a distinção natural dos sexos, 

presente desde a criação do homem. Gênesis 2:15-25 e 
Provérbios 31: 10-31 
•A Palavra de Deus conceitua as obrigações e deveres 

acentuando a feminilidade e masculinidade agradável ao 
Criador ( Efésios 5:22 e 25) 
•A ideologia de gênero (IG) não aceita o sexo biológico 

como fator determinante para definição dos papeis do 
homem e da mulher na sociedade, entende como algo 
imposto por cultura de influência judaico-cristã. 
 

 

 

 

 



 IDEOLOGIA DE GÊNERO 

•A IG é uma deformação no conceito de sexo humano que 
perverte todo o entendimento a respeito da família. 

•A socióloga alemã, Gabriela Ruby afirma que é a mais 
radical rebelião contra Deus. É o homem gritando e 
decidindo a forma que ele deseja ser, negando tudo que 
Deus fez. 

•Usam como bandeira a defesa de que é um direito a 
aceitação pois é a forma com a qual estão se vendo, fazem 
uma leitura do próprio sexo contrário ao do nascimento, 
podendo ser bissexual, homossexual ou assexual. 

                      

     

 

 



 IDEOLOGIA DE GÊNERO 

•Para os adeptos e defensores da IG, a família é uma 
instituição falida e a figura do pai não precisa ser  
masculina, como a da mãe não precisa ser feminina. 

•Na esfera jurídica já é possível a composição de vários 
modelos de famílias, constituídas por duas mães, dois 
pais, um pai e três mães, etc. 

                      

     

 

 



A Mídia 



  A MÍDIA 

•A mídia tem sido maior divulgadora da ideologia de 
gênero, e tem trabalhado não mais de forma sutil.  

•Satanás tem batalhado contra tudo que é bíblico e tenta 
de todas as formas derrubar conceitos cristãos sobre os 
quais estão fundamentados os alicerces da família. 

•A evolução do tema está presente nos filmes, novelas, no 
mundo da moda, nas músicas, nas campanhas 
publicitárias, principalmente nos últimos cinco anos. 



2007 

2018 

Feb 
2017 

Summer 
2015 

58 Gender Options  

Feb 
2015 

May 2012/ 
July 2013/ 
Oct 2015 

Transgender at five/six/eight 

1999 

March 
2018 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm6P7174LLAhUKJiYKHUBOA6gQjRwIBw&url=http://donnaroseblog.blogspot.com/2014/05/tipping.html&psig=AFQjCNGWxOUJJWpyCuq3bPdcKis8wycc3Q&ust=1455938479522041
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXm8TU74LLAhVF5CYKHSzkD4sQjRwIBw&url=http://www.dcclothesline.com/2014/07/05/know-obama-gay-michelle-tranny/&bvm=bv.114733917,d.eWE&psig=AFQjCNGWxOUJJWpyCuq3bPdcKis8wycc3Q&ust=1455938479522041
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD55X28oLLAhXF6SYKHQXRDcIQjRwIBw&url=http://www.express.co.uk/pictures/galleries/2913/Bruce-Jenner-1976-Summer-Olympic-Games-decathlon-in-pictures&bvm=bv.114733917,d.eWE&psig=AFQjCNFFi3risq3J1z4BPtN4mOeorbduMA&ust=1455939266513635
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjoxvnm84LLAhWJwiYKHVVYA7AQjRwIBw&url=http://www.thewrap.com/jaden-smith-will-smith-reaction-you-cannot-wear-a-skirt/&psig=AFQjCNFpS1hwHqPY3BvjFUoTCJemvamgrw&ust=1455939599115216
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4s5S-9YLLAhVB5yYKHTKRBcoQjRwIBw&url=http://www.underconsideration.com/brandnew/archives/new_logo_for_facebook_done_in-house_with_eric_olson.php&bvm=bv.114733917,d.eWE&psig=AFQjCNE-LsDnbZZyv4HSXLC23xs7oJRoDw&ust=1455940019950741
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBmtCt9oLLAhXC2SYKHaxhD74QjRwIAw&url=http://tntoday.utk.edu/2016/01/14/alderman-contributes-data-washington-post-magazine-graphic/&psig=AFQjCNEyBRlD8Awg-Z5JFtd3jER3magotg&ust=1455940285767303
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Boys_Don't_Cry_movie.jpg


O Casamento 



CASAMENTO MONOGÂMICO E 
HETEROSSEXUAL 

•Deus ordenou: Portanto 
deixará o homem o seu pai e 
a sua mãe, e apegar-se-á à 
sua mulher, e serão ambos 
uma carne. (Gênesis 2:24) 

•A família foi instituída como 
sendo a união entre um 
homem e uma mulher 
(Gênesis 1: 27 e 28) 



 CONCLUSÃO 

•A bíblia revela que Deus criou 
dois sexos anatomicamente 
distintos: “ E criou Deus  o 
homem à sua imagem; à imagem 
de Deus os criou, macho e 
fêmea os criou (Gênesis 1:27), 
este fato não pode ser alterado 

•O contexto de macho e fêmea 
implica em órgãos genitais e 
formas do corpo humano  



 CONCLUSÃO 

•Somos diferentes desde os cromossomos 



 PARA REFLETIR... 

•  A ideologia de gênero visa relativizar a verdade 
 bíblica e expor as futuras gerações ao engano. 
 
•Como cristãos devemos permanecer em oração por 

nossas crianças, jovens e adolescentes. 
 
•Devemos estudar a Bíblia, pois é através do 

conhecimento da verdade que lutamos contra o 
engano 
 
•Pedir sempre para que Deus nos dê sabedoria e 

discernimento para lidar com as vítimas desta 
ideologia claramente satânica.  




