
Sejam bem vindos 



FAMÍLIAS EM PERIGO 
PROTEGENDO A FAMÍLIA ATRAVÉS DO CONHECIMENTO DA 

PALAVRA DE DEUS 



OBJETIVO 

•IDENTIFICAR E COMBATER BIBLICAMENTE OS 
PERIGOS ESPIRITUAIS  QUE AMEAÇAM A 
EXISTÊNCIA DA FAMÍLIA. 



5. Pedofilia 
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 A PALAVRA DE DEUS 
 

•LEVÍTICO  20:1-5 

•GÁLATAS  5:17-21 

•ROMANOS 1: 28-32 
 



LEVÍTICO  20:1-5 

•Moloch, Moloc ou Moloque é o nome do deus ao 
qual os amonitas, uma etnia de Canaã cultuavam. 



Pedofilia 



TERMO DA PALAVRA 

• Não há nenhuma menção direta da palavra pedofilia na Bíblia, mas 
existem vários princípios bíblicos que definitivamente se aplicam a 
este pecado perverso e abusivo. Um desses princípios é a visão da 
Bíblia sobre o pecado da fornicação.  

• A palavra traduzida como “fornicação” tem a mesma ideia, tanto no 
hebraico como no grego. A palavra grega é porneia, a partir da qual 
temos as palavras  pornô e pornografia 

PEDO = criança 
(Pediatra, Pedagogia...) 
FILIA = amizade, “amor” 
(Filosofia, Filantropo) 
 Amigo de crianças 



 PEDÓFILO 

•Indivíduo que sente atração sexual por crianças 

•Cerca de 80% dos casos de abuso sexual infantil 
acontecem na intimidade do lar: pais, padrastos e 
tios são os principais agressores, estes dados são 
comuns em todos os países pesquisados pelo 
Michigan Institute, acrescentando os vizinhos e 
amigos da família como agressores frequentes. 

•Professores, treinadores e instrutores 

•Líderes religiosos. 

•Seita meninos de Deus, família do amor e família 
internacional. 



Jesus e as crianças 



O que Jesus Falou sobre as Crianças? 

• “Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e 
disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e 
não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis 
no reino dos céus.” (Mt 18:2-3) 

•Então disse Jesus: "Deixem vir a mim as crianças e não as 
impeçam; pois o Reino dos céus pertence aos que são 
semelhantes a elas". (Mt 19:14) 



O que Jesus Falou sobre as Crianças? 

• “Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que 
crêem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de 
moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. 
(Mt 18:6) 



Legislação Brasileira 



Legislação Brasileira 



Legislação Brasileira 



Legislação Brasileira 

Código Penal 



Legislação Brasileira 

•Pedofilia é Crime ou não? 

•É doença? 

•Questões de abrandamento do termo 

•Internação compulsória? 

•Artimanhas para deixar de punir as práticas 
pedófilas e aceitar a pedofilia como mais uma 
manifestação de “amor”: amor inter-geracional 



Engenharia Social 



Engenharia Social 

Janela de Overton 



Engenharia Social 

•PIE ( Pedophile Information Exchange) – 1979 e 1984 – 
Inglaterra 

•NAMBLA – 1978 (Associação Norte Americana do Amor 
entre Homens e garotos) – considerada a organização mais 
importante do ativismo pedófilo, entre 1984 e 1994 fez 
parte da ILGA (Associação internacional de gays e 
lésbicas), mas foi expulsa quando a ILGA conseguiu o 
status de orgão consultivo como ONG da ONU – pressão 
de corte financeiro. 

 

 

•A ILGA é um dos principais motores da ideologia de gênero 
na ONU por meio da UNESCO. 



Engenharia Social 

•A American psychiatric associaciation (APA) afirma que a 
pedofilia é agora classificada como orientação sexual e não 
uma desordem pedofílica. 

•A psicologia no Brasil, é cópia do modelo norte-americano 
e segue a mesma tendência. 

•Os partidos políticos que possuem agendas pró ideologia 
de gênero também possuem agendas pró pedofilia. 

 

Qual a posição do partido em que você vota? 



“ Assim como a APA declarou  a homossexualidade uma 
‘orientação’, sob uma tremenda pressão de ativistas 
homossexuais em meados dos anos 70, agora sob pressão 
dos ativistas pedófilos, eles declararam o desejo de sexo 
com as crianças uma ‘orientação’ também. Não é difícil ver 
aonde isso vai levar: mais crianças se tornarão presas 
sexuais” – Sandy Rios, especialista cultural . 

 
•  No Canadá já tratam a pedofilia como Orientação sexual, 

apoiam os direitos dos Pedófilos. A Austrália seguiu o 
mesmo viés Ideológico. Hoje consta que 12 países já 
Discutem a aceitação social da pedofilia por meio de 
projetos  de lei. 

 

 

Engenharia Social 



       ARGUMENTOS PRÓ PEDÓFILOS 

          ABUSO SEXUAL 

• Violência, ameaças, engano, 
chantagem (emocional) e estupro. 

• A criança sente que é impossível 
retirar-se da atividade sexual. A 
criança quer acabar com a atividade, 
mas o adulto a impede. O abuso de 
poder e outras intimidações 
permitem o abuso continuado. 

• O desejo sexual do adulto é o único 
critério. As necessidades da criança, 
inclusive as sexuais, não são tidas em 
conta. A criança é um objeto sexual 
passivo. 

 

PEDOFILIA COM CONTATO 
SEXUAL 

• Espontaneidade e amizade que se 
desfrutam juntos. 

• A criança pode retirar-se da relação 
em qualquer momento, segundo o 
seu desejo. O adulto respeita a 
vontade da criança e não a culpa pela 
sua decisão. 

• Interação a escala pessoal e 
(eventualmente) sexual. A atividade 
sexual (se houver) é adaptada ao 
nível psicossexual da criança. O 
adulto participa da sexualidade da 
criança. 

 



  • Obrigação de sigilo. Exploração dos 
sentimentos de vergonha da criança. Se 
a atividade sexual é descoberta, a 
criança experimenta sentimentos de 
culpabilidade, embora não desejasse tal 
atividade. 

• Atmosfera opressiva. Não há sensação de 
segurança nem de intimidade. 

• A relação não é igualitária. Há repressão, 
abuso de autoridade e manipulação. 

• O adulto não está interessado na criança 
como pessoa, mas apenas como objeto 
sexual esporádico. 

• Há poucos interesses comuns. A criança 
se isola dos outros, inclusive os amigos 
da sua idade. O adulto pretende dominar 
a criança. 

• Não há uma comunicação aberta. 
Qualquer expressão emocional é 
reprimida. 

• Tenta-se conseguir a maior abertura 
possível, tendo em conta a moral e 
o ambiente. O bem-estar de ambas 
as partes é expresso em forma 
verbal e não verbal durante a 
relação. 

• Procura-se criar uma atmosfera que 
proporcione a maior sensação de 
segurança possível. 

• O objetivo é criar uma relação de 
igualdade. Em caso de uma relação 
duradoura, esta se converte em 
amizade. 

• O adulto manifesta interesse pelo 
mundo da criança. Há interesses 
comuns, mesmo no caso de um 
encontro único. 

• Há lugar para a cultura juvenil e 
para o contato com os outros. Há 
interesses comuns. 

• Há lugar para a expressão de 
sentimentos. O poder é 
equilibrado. A criança e o adulto 
partilham o poder. 

 



A CRIANÇA PELO PRISMA DO PEDÓFILO 

•Objeto sexual 

•Figura sensual 

•Capaz de corresponder 
aos anseios sexuais 

•Fácil de ser manipulada 

•Sigilo  

•Fácil de dominar 
fisicamente 

 

 

 

 





Proteção das Crianças 



Proteção das Crianças 

•Combater a erotização 
infantil 

•Roupas e sapatos 

•Vídeos de internet 

•Programas de TV 

•Músicas 

•Artistas 

•Namoro precoce 
•Não deixe seu filha (o) sozinha (o) 
•Cuidado com quem frequenta sua 

casa 
•Padrasto/namorado da mãe 
• Festas só para crianças 
•Monitores 
•Não sufoque a fase infantil dos 

filhos 



Conclusão 



CONCLUSÃO 

Deus não muda, seus preceitos e princípios são 
eternos. O que é mau continuará sendo mau. A 
pedofilia não é uma forma de amor e sim algo 

hediondo, de natureza cruel e destruição de longo 
alcance, devendo a sociedade trabalhar para a 
proteção e integridade física e psicológica das 

crianças. 



 PRÓXIMA AULA: 

   O PAPEL DO ESTADO 


