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O que você lembra da aula passada? 
 

Perseguição contra religiosos 



Os papéis biológicos 



 A criação de Deus 

• Os cristãos acreditam que Deus criou o mundo e tudo que existe 
nele. Tudo foi concebido por Deus em sua infinita sabedoria. Gn 1:1; 
Is 40:12 

•  Deus criou os homens e os animais em uma estrutura binária: 
macho e fêmea. Gn 1:27; Gn 7:2 

• Deus criou a estrutura biológica dos seres. 



 Os papéis biológicos 

• A Biologia, enquanto Ciência, aponta para papéis biológicos dos 
animais, inscritos pela genética. Esse papéis são fundamentais para a 
manutenção do equilíbrio da natureza e sua continuidade. 
• Leão e Leoa – A leoa é a caçadora 

 

• Exemplo de papéis bem definidos para a reprodução: Seleção Sexual 
= “luta entre indivíduos de uma espécie pelo relacionamento com 
outro sexo.” 
• Cervos e Corsas – A galhada serve para competir pelo direito à reprodução 

• A cauda do Pavão macho serve para ele se exibir para a fêmea 

 

 



 Os papéis biológicos 

• A biologia diferencia os sexos e dá a eles um papel diferente para 
garantir que o mundo se desenvolva. 

• Cada espécie tem seu lugar no planeta, e cada um tem sua função. 
 

 



 Os papéis biológicos 

• Macho e fêmea são muito bem definidos na natureza 

• Dimorfismo sexual = Diferença de morfologia = diferenças entre 
machos e fêmeas que não envolvem os órgãos sexuais.  

 

 

 

• Machos e fêmeas são diferentes e tem papéis biológicos e 
sociológicos diferentes.  

• O ser humano também foi criado por Deus obedecendo a essas 
regras biológicas. 

 

 



 Os papéis biológicos 

• A natureza animal tem respeito pela maturação biológica, pela idade 
biológica e pela iniciação reprodutiva. 

• Todos os animais respeitam a infância dos seres vivos. Somente 
quando a maturação sexual se completa é que ocorre o investimento 
reprodutivo. 

• Hoje, muitos seres humanos “racionais” acham que crianças devem 
ser sexualizadas precocemente, desrespeitando a maturação  

 

 



Diferenças entre Homem e Mulher 



Diferenças entre Homem e Mulher 

Somos muito 
diferentes! 
Deus nos fez assim! 
Somos complemento 
um do outro! 



 Os papéis biológicos 

• Não se pode incentivar a ideologia de gênero, afirmando que 
pessoas são apenas construções sociais ou resultados de interações 
culturais, sem que se leve em conta todas as outras ciências que se 
ocupam do ser humano. 

 

• “Os hormônios sexuais não influenciam só o comportamento de 
reprodução. Eles têm a ver com a maioria dos comportamentos em 
que homem e mulher diferem” (Esper Cavalheiro – Escola Paulista 
de Medicina) 

 

 



O papel Bíblico da Mulher 



 O papel bíblico da mulher 

•Provérbios 31:10-31 
• Tem confiança do marido 
• Faz o bem 
• Trabalha 
• Administra o lar 
• Tem dignidade 
• Bondosa 
• TEME AO SENHOR 



Movimento Feminista 



 Movimento Feminista 

• Movimento que reivindica coletivamente as 
mulheres como sujeito político com pautas 
específicas. 

• Pode ser dividido em 3 ondas. 

• 1ª Onda: Desde o século XIX até o início do século XX 
Lidou majoritariamente com o sufrágio das mulheres, direitos 

trabalhistas e educacionais para mulheres e garotas. 

Pautas consideradas legítimas 

 



 Movimento Feminista 

• Pode ser dividido em 3 ondas. 

• 2ª Onda: década de 60-80 
Lidava com a desigualdade das leis, bem como as desigualdades culturais, e com o 

papel da mulher na sociedade. 

A pauta feminista passou a ser colocada na perspectiva revolucionária de igualdade 
plena entre todos os cidadãos. 

Baseado especialmente aos estudos de Friedrich Engels, que, em seu livro ‘A Origem da 
família, a propriedade privada e o Estado’, assegurou que o aparecimento da 
propriedade privada provocou um sistema opressivo na família, do homem para a 
mulher, o qual chamou de “patriarcado”. 



 Movimento Feminista 

• Pode ser dividido em 3 ondas. 

• 3ª Onda: fim da década de 1980-começo da década de 2000 
É vista tanto como uma continuação da segunda onda e como uma resposta às falhas 

nela percebidas. 

Completa associação com o Socialismo e Comunismo 

Defesa da ideologia de Gênero 

Discurso ideológico que propõe a “luta de classes entre homens e mulheres”  

“a ideologia de gênero nasceu para suprir uma falta na esquerda (marxismo clássico) 
diante a falta do operário como classe revolucionária. Esta falta abre o caminho de uma 
luta de classes para uma luta pela cultura (neomarxismo)”, onde atuam atualmente as 
feministas radicais. (Agustín Laje – Cientista Político Argentino) 



 Movimento Feminista 

• Ícone Feminista – Simone de Beauvoir 

 
“Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. 
Nenhum destino biológico, psíquico, 
econômico define a forma que a fêmea 
humana assume no seio da sociedade; é 
o conjunto da civilização que elabora esse 
produto intermediário entre o macho e o 
castrado que qualificam o feminino.” 

Essa frase estava no ENEM de 2015 



 Movimento Feminista 

• Principais feministas Brasileiras 

 “No caso do Brasil e de outros países da 
América Latina, o feminismo já chega pelos 
grupos de esquerda. A feminista brasileira 
mais conhecida, Patrícia Galvão (Pagu), por 
exemplo, era ligada ao Partido Comunista. 
O movimento feminista e os movimentos de 
mulheres, em geral, no Brasil, foram 
fomentados nos espaços da esquerda 
comunista e socialista ao longo do século 
XX, e mantiveram uma relação estreita com 
a causa operária e dos trabalhadores.” 



 Movimento Feminista 

• Principais feministas Brasileira - Magda Guadalupe dos Santos 

 

 

• No pensamento feminista do século XXI, Magda 
Guadalupe (diretora da Simone de Beauvoir no Brasil) 
entende o feminismo como um movimento plural, 
que envolve várias ondas e deve ser entendido como 
feminismos, pois supera a simplicidade da luta por 
direitos iguais entre homens e mulheres, destacando 
que se propõe a apresentar alternativas em termos de 
análises, práticas e discursos, tendo em vista 
a desconstrução dos papeis sociais e binários entre 
sexos e gêneros que alimentam o patriarcado. 



 Movimento Feminista 

• Há exceções! 

Chamadas Feministas Radicais  
Não defendem os transgêneros como mulheres.  

São acusadas de Trans-fobia. 

Defendem outras pautas não cristãs. 

“Feministas conscientes” 
Defesa dos direitos das mulheres – Principalmente nos países islâmicos 

Proteção a mulheres em situação de vulnerabilidade 

Outras pautas 

 

 



 Movimento Feminista 

• Problemas do feminismo. 

Mulheres começam a ser hostilizadas por feministas. 
Caso da DJ Pietra Bertolazzi (diretora do curso de estética, beleza e bem estar do Fundo 

Social SP, onde coordena um programa de capacitação de mulheres em situação de 
vulnerabilidade). Criticou a manipulação de dados estatísticos e foi linchada 
virtualmente. 

Joyce Hasselman; Janaina Paschoal;  

Sara Winter - ex representante do FEMEN que se “converteu do feminismo” 

Defesa de Homens que competem contra mulheres em torneios esportivos. 

Ampla defesa do aborto como forma de mostrar domínio sobre o próprio 
corpo. O corpo da criança por nascer é desconsiderado, mesmo que seja uma 
menina. 



 Movimento Feminista 

• Problemas do feminismo. 

 



Conclusão 



 Conclusão 

• Atitude do Cristão diante disso: 

Orar muito! Muito mesmo! 

Lembrar sempre do modelo familiar estabelecido por Deus. Temos 
diferenças que nos tornam únicos – nem melhores nem piores que o 
outro sexo. 

Lembrar que Deus nos vê como pecadores, independente do nosso 
sexo; e que Cristo morreu por homens e mulheres de igual maneira, 
para que fôssemos justificados perante o Pai. 

Defender pautas que estejam em conformidade com a palavra de 
Deus. 

 


