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O que você lembra da aula passada? 
 

Educação Moral dos Filhos 



Direitos Humanos e  
Liberdade Religiosa 



Dir. Humanos e Liberdade Religiosa  

• Direitos humanos são direitos que o ser humano deve possuir 
somente pelo fato de ser um “ser humano”. 

• Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres 
humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, 
idioma, religião ou qualquer outra condição. 

• Declaração da ONU em 1948 Assinada pelo Brasil 

 



Dir. Humanos e Liberdade Religiosa  

Art 1º/ DUDH: Todos os seres humanos nascem livres e iguais em 
dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir 
em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. 

• A Constituição Federal 1988 acolhe esses ideais. 
• Contra: PRECONCEITO, RACISMO, DISCRIMINAÇÃO... 

• Garante: LEBERDADE DE PENSAMENTO, DE EXPRESSÃO, DE RELIGIÃO 

Art. 5º/ CF 88: Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes: 



Dir. Humanos e Liberdade Religiosa  

• Liberdade Religiosa garantida na Constituição. 

• CF 1988, Art 5º, VI - É inviolável a liberdade de consciência e de 
crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e 
garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas 
liturgias; 

• Os Cristãos têm direito constitucional de cultuar seu Deus e 
professar a sua fé. 

• A fé cristã não é obrigatória a ninguém no Brasil. Outros países tem a 
religião islâmica como Oficial. O Brasil não tem religião oficial. 



Dir. Humanos e Liberdade Religiosa  
• Os direitos humanos não podem ser usados como desculpa para 

implantar a ideologia de gênero e/ou o privilégio a bandidos. 

• Sob a bandeira de ser contra a discriminação, tem sido estabelecido 
uma limitação do direito de liberdade religiosa. 

• Os Cristãos também não podem ser obrigados a moldar sua fé a uma 
ditadura do politicamente correto. 

 



Dir. Humanos e Liberdade Religiosa  

“Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda 
a vossa maneira de viver; Porquanto está escrito: Sede santos, porque eu sou 
santo.” 1 Pedro 1:15,16 
"Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher; é 
repugnante. ” Levítico 18:22 
“Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, 
fora do corpo os comete; mas quem peca sexualmente, peca contra o seu 
próprio corpo.” 1 Co 6:18 

O que a Bíblia nos orienta quanto ao nosso comportamento: 



Homofobia 



 Homofobia 

• O termo ao pé de letra significa “medo do que é igual”. 
• Foto fobia = Medo da luz 
• Claustrofobia = Medo de lugar fechado 
• Aracnofobia = Medo de aranha 

• Tem sido usado pela comunidade LGBT para designar um 
comportamento de aversão, oposição ou mesmo crítica ao 
comportamento homossexual. 

• O rótulo de “Homofóbico” tem sido a mola mestra da ideologia de 
gênero 



 Homofobia 

• Pessoas contrárias ao homossexualismo e à promoção da ideologia 
de gênero estão sendo taxadas de homofóbicas. 

• A Bíblia condena claramente o Homossexualismo.   
Também condena claramente qualquer tipo de pecado.  

 
1 João 3: 4-6: 
“ Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a 
transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não 
existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando; todo aquele que vive 
pecando não o viu, nem o conheceu.” 



 Homofobia 

• O Cristão verdadeiro sempre será contra o homossexualismo porque 
essa prática é pecado. O cristão verdadeiro é contra qualquer prática 
pecaminosa: mentir, roubar, adulterar, invejar... 

• O homossexual é um pecador que deve se arrepender e se converter 
para que sejam perdoados seus pecados. 

• Os Cristãos devem ter “pecado-fobia”.  

• Frase de um cristão verdadeiro: 
“O maior pecador que eu conheço sou eu mesmo!” 

 

 

 

Atos 3:19 
“Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que assim sejam apagados os vossos 
pecados.” 



Racismo 



 Racismo 

• O Que é Racismo? 
• É o preconceito e/ou a discriminação com base em percepções sociais 

baseadas em diferenças biológicas entre os povos 
• É Crime!! 
• A Lei define como sendo um crime a situação onde por preconceito 

uma pessoa seja impedida de praticar atos de do dia a dia, como 
entrar em determinados locais, comprar determinadas coisas, não ser 
atendido em algum estabelecimento, ou ser privado de algum 
trabalho, ou segregar do convívio comum com outras pessoas. 

• LEI Nº 7.716, DE 5 DE JANEIRO DE 1989:  
• “Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de 

discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência 
nacional”  

 

 



 Racismo 

• É crime também a Injúria: falar mal ou xingar uma pessoa 
por conta de questões de preconceito. 
• Código Penal 
• Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o 

decoro: 
• § 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a 

raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou 
portadora de deficiência:  

• Pena - reclusão de um a três anos e multa.  

 



 Racismo 

• É baseado principalmente em questões Biológicas 

• É discriminar alguém por fatores intrínsecos a ela:  
Cor da pele, etnia, idade... 

•O Direito Brasileiro reconhece a religião como um fator 
intrínseco ao ser humano. 

A Bíblia não discrimina ninguém: 
“Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus” Romanos 3:23 
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para 
que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna” João 3:16 



 Racismo 

•Há uma tentativa de se associar a “homofobia” ao Racismo. 

Como o conceito de “homofobia” é extremamente vago, há um temor 
(plenamente justificado) de que se essas associação for feita juridicamente, 
cristãos sejam proibidos de se posicionar contra o homossexualismo 



 Racismo e Homofobia 

• A liberdade religiosa e de expressão não pode ser tolhida por causa 
de uma acusação equivocada de homofobia em cima dos Cristãos. 

• Os cristãos tem o direito de manifestar sua fé que é contrária a 
qualquer pecado, dentre eles, o homossexualismo. 

• Se alguma “igreja” aceita práticas pecaminosas como normais, não é 
Igreja de Cristo. 

 

 

 

 

 

2 Timóteo 4: 3-4  
“Porquanto, chegará o tempo em que não suportarão 
o santo ensino; ao contrário, sentindo coceira nos 
ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo 
com suas próprias vontades. Tais pessoas se 
recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para 
os mitos.” 



Perseguição Religiosa 



 Perseguição Religiosa 

• Os Cristãos estão sendo perseguidos por quererem viver segundo 
suas escolhas. 

• Há um discurso de ódio contra os que não compactuam com a 
ideologia de gênero e o lobby da multidiversidade sexual. 

• Perseguições a: 
• Psicólogos: Marisa Lobo 

• Pastores: Silas Malafaia 

• Congressistas: Marcos Feliciano 

• Professores, médicos, assistentes sociais, jornalistas... 



 Perseguição Religiosa 



Conclusão 



 Conclusão 

• Ser Crente é crer que Jesus é senhor e Salvador de nossas vidas. 

• Como Cristo é o Senhor, devemos obedecer seus estatutos. 

• Ser Crente não é ser racista ou “homofóbico”; é buscar viver em 
santidade. 

• O Estado Brasileiro nos garante o direito de professar nossa fé. 

• Somos perseguidos, como a Bíblia diz seríamos. 


