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 A PALAVRA DE DEUS 

•2 CORÍNTIOS 4:4 

•ROMANOS 1: 24-27 

•LEVÍTICO 18:22 

•GENÊSIS 19:5-7 

 

 



 IDEOLOGIA DE GÊNERO 

•Os adeptos desta ideologia afirmam que a 
sexualidade  (desejo sexual) e o gênero ( homem e 
mulher) não estão relacionado com o sexo (orgãos 
genitais) 

 



 IDEOLOGIA DE GÊNERO 



 IDEOLOGIA DE GÊNERO 



 IDEOLOGIA DE GÊNERO 



 IDEOLOGIA DE GÊNERO 



• É um transtorno psicológico 
caracterizado pela disforia de gênero; 

• É um desconforto persistente com o sexo 
do nascimento e com sentimento de 
inadequação no papel social desse sexo. 



 DISFORIA DE GÊNERO 



 DISFORIA DE GÊNERO 



 TRATAMENTO NA VISÃO DO MUNDO 

•Não é permitido, nem se discute a possibilidade de 
tratar essa pessoa com disforia para adaptar seu 
psicológico e/ou desejo ao sexo, somente o oposto 
é permitido. 

•Tratamento endócrino, psicológico e cirúrgico para 
adequar o corpo ao sentimento 
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 TRATAMENTO NA VISÃO DO MUNDO 

•Alguns pesquisadores defendem que não é 
possível fazer um diagnóstico definitivo de TIG na 
adolescência  

•Outros defendem a transformação de gênero na 
adolescência pois acreditam que isto resultará em 
melhor adaptação do corpo ao gênero escolhido. 

•Muitos temem que há risco potencial para o 
processo de crescimento e do desenvolvimento 
cerebral e da massa óssea. 
 



 TRATAMENTO NA VISÃO DO MUNDO 

“A maior parte das pessoas com disforia de gênero na 

infância/adolescência não se identificam como 
transgêneros ao se tornarem adultas” 



 TRATAMENTO NA VISÃO DO MUNDO 

O Sentimento não supera a natureza. 
 
“Eu não posso mudar de acordo com a minha 
vontade. Se um dia decido ser um gato, esse 
sentimento não vai fazer com que eu tenha pelos 
nem que cresça um rabo em mim. Eu nasci 
mulher e tenho uma série de órgãos próprios: 
útero, ovários, vagina, vulva. Eu não tenho o 
direito de ter uma próstata!” 
 
Pamela Puppo, doutora em biodiversidade, genética e evolução,  



 AS CRIANÇAS 

•Necessidade de educação e orientação sexual 
bíblica, esclarecimento  das diferenças de sexos já 
nos primeiros anos, direcionamento das 
brincadeiras e brinquedos 

•Verificar os materiais didáticos escolares e 
posicionamento da instituição de ensino. 

•Observar a doutrinação em desenhos animados, 
vídeos do youtube, histórias infantis, músicas 

•Provérbios 22:6 

 



 CONSEQUÊNCIAS 

•A indefinição a cerca da própria identidade produz 
efeito destruidor e provoca confusão de 
personalidade, gerando graves problemas de 
ordem espiritual e psicossocial, conduzindo muitos 
jovens ao suicídio. 

 



 CONSEQUÊNCIAS 
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JESUS TAMBÉM MORREU POR ELES! 







 JESUS TRANSFORMA VIDAS! 



     JESUS  TRANSFORMA VIDAS! 

Pastor Joide Miranda 



DESAFIO.... 
 

•ORAR PARA QUE A IGREJA RECEBA DE DEUS 
SABEDORIA PARA AGREGAR OS NOVOS 
CONVERTIDOS QUE TENHAM SIDO VÍTIMAS DA 
IDEOLOGIA DE GÊNERO, SUBMETIDOS AOS 
TRATAMENTOS DE MUTILAÇÃO  

 



PRÓXIMA AULA:  

          PAPEL DA FAMÍLIA 
 


