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Introdução: Envolva-se em sua 
comunidade no Bay State 

A visão por trás deste estudo é equipar cristãos para que envolvamos,  
de forma eficaz e cativante,  em nossa cultura em muitas das “questões 
polêmicas” de hoje que estão a desafiar os valores-família que valores 
da família compartilhamos. Em um esforço para tornar cada aula mais 
prática o possível, este guia de estudo e vídeos explora acontecimentos 
locais recentes. De fato, grande parte do conteúdo  é “retirado das 
manchetes,” e serve como análise detalhada sobre o estado de nossa lei e 
cultura.
 
Cada capítulo segue a mesma estrutura básica. Primeiramente, a questão 
será identificada e dissecada, geralmente começando com um noticiário 
relevante. Em seguida, exploramos os fundamentos Bíblicos que cercam 
tal questão. Por último, como aplicativo, cada capítulo conclui com o 
estado atual acerca desta questão em Massachusetts, (MA), e fornece 
sugestões práticas para resposta como embaixadores Cristãos leais. 
 
Também fornecemos perguntas para auxiliar a discussão ao longo 
do caminho.  Nossa oração é que este estudo venha a servir a Igreja, 
produzindo conversas saudáveis, Bíblicas, e desafiantes. Que todos sejam 
inspirados a se expressar, a defender, e a servir, para que a nossa cultura 
possa ser transformada.



O Que É O Instituto Da Família De 
Massachusetts (Ifm)? 

Reconhecendo que famílias saudáveis são 
indispensáveis `a preservação de uma  
sociedade forte e livre, o Instituto da Família de 
Massachusetts (IFM), é dedicado ao fortalecimento 
da família e ao afirmar dos valores Judaico-Cristãos 
sobre os quais se baseia. Estabelecido em 1991,  
IFM é uma organização de políticas públicas  
apartidária, dedicado a fortalecer famílias em 
Massachusetts.  Tal postura coloca IFM na linha de 
frente nas batalhas de preservação  do casamento, proteção da santidade 
da vida, afirmação dos direitos dos pais,  e na defesa da liberdade 
religiosa, bem como uma série de outras questões sociais fundamentais 
que afetam a família. Existimos para ser voz `a família e aos nossos 
valores partilhados neste Estado Democrático. Realizamos  nossa missão 
por:
 
• Pesquisar,  preparar e distribuir materiais a respeito do estado da família em 

Massachusetts. 
• Educar legisladores e a mídia sobre questões que dizem respeito a família, 

sendo voz dos valores Judaico-Cristãos na praça pública.
• Prover recursos `a famílias e igrejas.
• Formar parcerias com igrejas locais a fim de elevar o padrão de casamentos e 

famílias.
 
A IFM também faz parte de uma ampla coalizão nacional e é o Conselho 
de Política Familiar de MA para Foco na Família (Focus on the Family), 
para o Conselho de Pesquisa da Família (Family Research Council),  e 
para a Aliança Defensora da Liberdade (Alliance Defending Freedom).
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Andrew Beckwith, Presidente
Instituto da Família de Massachusetts 

Andew nasceu em West Newbury e se 
formou com summa cum laude pela 
Universidade de Minnesota. De 2004 a 
2007, serviu como juiz-advogado 
no Corpo de Fuzileiros Navais dos 
EUA no Japão, e continua a servir nosso 
país nas Reservas Marinhas como 
major.  De 2007 a 2012,  atuou como 
assistente chefe adjunto no escritório do 
Departamento de Segurança Interna dos 
Estados Unidos em Boston.
 
Andrew é um homem de forte fé, dedicado a sua esposa, Karen, 
e seus quatro filhos. Ele entrou para a diretoria da IFM em 2010 e 
assumiu o papel de presidente em 2014. Andrew usa sua formação 
em advocacia e sua experiência defendendo valores da família 
para educar e equipar pessoas de fé para que estes possam fazer a 
diferença em nossa cultura. Desde a assembléia estadual às escolas 
locais e igrejas, Andrew está dedicado a liderar a missão da IFM de 
fortalecer a família e afirmar os valores Judaico-Cristãos sobre os 
quais se baseia. 
 



Capítulo  I:

Igreja e Estado 



ANOTAÇÕES:



Qual É A Relação Entre Religião E 
Governo; Entre Nossas Igrejas E O Poder 
Do Estado? 
Provavelmente todos já ouvimos, com convincente regularidade, 
a repetição da frase: “Separação de 
Igreja e Estado.” Muitas pessoas até 
assumem que essas palavras são 
encontradas em nossa Constituição. 
Tais não são. De fato, são tiradas 
de uma carta que Thomas Jefferson 
enviou `a um grupo de Batistas 
em Danbury, CT, em 1802, com o 
propósito de esclarecer que a Primeira 
Emenda protege as igrejas de serem 
assediadas pelo governo.

Você também pode ter ouvido a alegação: “Não podemos legislar 
moralidade.”

Será que isso é verdade?  Não têm todas as leis algum ímpeto moral 
como base?

Temos leis contra o furto, o assassinato, a prostituição e a perjúria, 
por exemplo. Não são tais, pelo menos em parte, reflexo de um 
código moral?

O que um dos juízes mais famosos de Massachusetts tem a dizer 
sobre esta questão?
Se isso é verdade, como definimos “nossa vida moral” como povo? 

Por mais
Informações 

históricas sobre 
isso

Veja o panfleto: “Por que 
Cristãos Devem Procurar 

Influenciar o Governo para 
o Bem” por Wayne Grudem, 

página 9.
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Talvez a questão não deveria ser: “podemos legislar moralidade?,”  
e sim: “quais indivíduos terão sua moralidade  codificada em lei?”

“A Lei É A Testemunha E O Depósito 
Externo De Nossa Vida Moral. 
Sua História É A História Do 
Desenvolvimento Moral Da Raça.”

- Oliver Wendell Holmes, 1897  

PARA SUA 
INFORMAÇÃO:

Oliver Wendall Holmes Jr. nasceu em 
Boston em 1841. Serviu no Tribunal 
Judicial Supremo de Massachusetts 

de 1882 até 1902,  depois serviu 
como Juiz Associado do Supremo 

Tribunal dos Estados Unidos de 1902 
até 1932.
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Pode ser incómodo ou difícil falar sobre moralidade e lei. Tal 
discussão pode rapidamente se 
tornar “pessoal” ou “política.” 

Certamente, as três coisas 
sobre as quais “não devemos 
falar,” sexo, religião e política, 
surgirão rapidamente se nos 
aventurarmos no campo da lei 
e da moralidade.

Questões controversas como 
“casamento gay” ou aborto, 
por exemplo, se encontram precisamente no centro da interseção 
entre sexo, religião e política. E, no entanto, isto é exatamente onde 
muito do nosso mundo padece pelo quebrantamento do pecado e 
pela confusão de não conhecer a verdade de Deus. Como pessoas 
de fé, será que não somos chamados a participar como sal e luz 
nesta área, pelo menos igualmente, senão mais, do que todas as 
outras áreas da vida? Qual é a nossa responsabilidade, como bons 
adminstradores e cidadãos, dos direitos que possuímos em nossa 
Comunidade e em nossa nação? Você se sente confortável ao 
falar sobre essas questões entre amigos, familiares, ou colegas de 
trabalho?

Será que sua igreja ou pequeno grupo é um “lugar seguro” para 
explorar a junção entre a moralidade Bíblica, a lei, e a cultura? Será 
que você se sente desanimado ou confuso ao ler as manchetes que 
indicam uma cultura que está fugindo da nossa tradição moral?

  
Questões  De  Vida, Sexualidade Humana E Liberdade Religiosa 
Não São As Únicas Áreas Nas Quais As Pessoas De Fé Devem 
Estar Engajadas, Mas São Questões Nas Quais Somente Pessoas 
De Fé Trarão A Verdade De Deus Em Nossa Cultura Moderna. 

Shhh!

“Be Quiet in Church” by Brian Dewey, Flickr Creative Commons
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Em Setembro de 2012, um juiz 
federal determinou que um assassino condenado 

em Massachusetts, cumprindo uma sentença de prisão perpétua, seria 
constitucionalmente intitulado a uma operação de mudança de sexo pois 
o mesmo sofria de conflito de identidade sexual.

Quem estava 
envolvido:

Juiz Federal, Mark Wolf, juiz 
principal do Tribunal Distrital 
dos EUA para o Distrito de 
Massachusetts. Foi nomeado pelo 
presidente, Ronald Reagan, e 
assumiu o cargo em 1985.

O assassino condenado, Robert 
Kosilek — Robert agora se chama 
“Michelle.” Ele assassinou sua 
esposa em 1990.

Diretamente das manchetes:

“Juiz ordena que Massachusetts pague pela cirurgia de mudança de sexo de um preso.” 

- O Jornal Globo de Boston (The Boston Globe) 

Documentos do Tribunal demonstram, claramente, que Robert foi terrivelmente 
abusado quando criança. Embora ele sofresse de problemas mentais e emocionais, não 
houve menção de nada clinicamente errado com seu corpo.

No entanto, Robert acredita que ele é uma mulher, “presa em um corpo masculino,” e 
que esta cirurgia seria clinicamente necessária para aliviar sua grave aflição emocio-
nal. Por exemplo, ele testemunhou que sua genitália masculina lhe lembra do abuso 
que sofreu nas mãos de outros homens quando jovem, e por isso tentou se castrar na 
prisão. 

Globe Staff, The Boston Globe
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O que aconteceu:

Operação de Mudança de Sexo - Também conhecida como: 
“Cirurgia de Reajustamento de Sexo” (SRS) é “um procedimento 
que muda os órgãos genitais externos de um indivíduo de um 
gênero `a outro.” Isto é, desfigura radicalmente um corpo saudável 
para assim satisfazer uma mente 
doente.

Quando aconteceu:

O caso de Kosilek foi originalmente 
arquivado em 2000. A decisão do Juiz 
Wolf foi emitida em Setembro de 2012.

Onde aconteceu:

No Tribunal Federal John J. Moakley, 
Boston, MA

Porque aconteceu:

Constitucionalmente Intitulado - 
Juiz Mark Wolf declarou, em sua decisão de 129 páginas, que 

sob a 8ª Emenda à Constituição dos 
EUA, nosso governo está proibido 
de submeter prisioneiros a castigos 
cruéis e incomuns. Isso inclui negação 
de tratamento médico necessário. Os 
advogados de Kosilek foram talentosos 
ao produzir uma falange de médicos 
locais que testemunharam que o único 
meio clinicamente adequado de tratá-lo 
seria lhe conceder uma SRS.

PARA  SUA   
INFORMAÇÃO 

Os doença de identidade 
sexual são caracterizados por 
“forte e constante identificação 
trans-gênero, acompanhado de 
persistente desconforto com o 
sexo atribuído ... Adultos com 
doença de identidade sexual 
estão preocupados com seu 
desejo de viver como um membro 
do outro sexo. Essa preocupação 
pode manifestar-se como um 
intenso desejo de adotar o 
papel social do outro sexo ou 
de adquirir a aparência física 
do outro sexo por manipulação 

hormonal ou cirúrgica.”1

Os   médicos   
especialistas,   cujas   

opiniões foram   
apresentadas   ao   
tribunal,   estão 
associados   com   

a   clínica   fenway   
e tufts. 
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Juiz Wolf, por estar convencido de que a “cirurgia de reatribuição 
de sexo” seria a “única forma de cuidados médicos adequados” `a 
um preso que sofre de conflito de identidade sexual, determinou 
que a negação do Estado violaria a Constituição.

Isso nos deixa com 
a questão do “porque?”

Porque chegamos a um lugar onde o nosso “depósito moral” não 
só aprova cirurgicamente reverter os órgãos sexuais externos, mas 
também consagra tal como um Direito Constitucional?

Quando vemos profissionais altamente qualificados e especialistas 
dizendo que Kosilek realmente é uma mulher presa no corpo de um 
homem e que esta cirurgia radical é o único tratamento adequado 
para ele, será que não temos, como sociedade, abraçado a loucura?

Como explicamos isto?     
será que já vimos este  
padrão  antes? 

“Michelle Kosilek,” Boston Herald
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FUNDAMENTOS BÍBLICOS
• Romanos 1:18-27 

“18 Do céu Deus revela a sua 
ira contra todos os pecados e 
todas as maldades das pessoas 
que, por meio das suas más 
ações, não deixam que os 
outros conheçam a verdade 
a respeito de Deus. 19 Deus 
castiga essas pessoas porque o 
que se pode conhecer a respeito 
de Deus está bem claro para 
elas, pois foi o próprio Deus 
que lhes mostrou isso.  20 
Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu 
poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres 
humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, 
eles não têm desculpa nenhuma. 21 Eles sabem quem Deus é, mas não lhe 
dão a glória que Ele merece e não Lhe são agradecidos. Pelo contrário, 
os seus pensamentos se tornaram tolos, e a sua mente vazia está coberta 

de escuridão. 22 Eles dizem que são sábios, mas 
são tolos, 23 Em vez de adorarem ao Deus imortal, 
adoram ídolos que se parecem com seres humanos, 
ou com pássaros, ou com animais de quatro patas, 
ou com animais que se arrastam pelo chão. 24 Por 
isso Deus entregou os seres humanos aos desejos 
do coração deles para fazerem coisas sujas e para 
terem relações vergonhosas uns com os outros, 25 
Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e 
adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez 
de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve 
ser louvado para sempre. Amém! 26 Por causa das 
coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a 
paixões vergonhosas. Pois até as mulheres trocam 
as relações naturais pelas que são contra a natureza. 
27 E também os homens deixam as relações naturais 
com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos 
outros. Homens têm relações vergonhosas uns com 
os outros e por isso recebem em si mesmos o castigo 
que merecem por causa dos seus erros.”

Nova Tradução na Linguagem de Hoje 2000 (NTLH) Copyright 2000 Sociedade Bíblica do Brasil. 
Todos os direitos reservados / All rights reserved.

“Os  Seus  
Pensamentos   
Se  Tornaram  

Tolos,  E  A  
Sua  Mente  
Vazia  Está  

Coberta  De 
Escuridão.   
Eles  Dizem  

Que  São  
Sábios,  Mas  
São  Tolos.” 
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O apóstolo Paulo descreve, em termos vigorosos, a insensatez 
coletiva e a decadência moral resultante do afastamento de Deus. 
Em contraste, vemos que o alicerce da verdadeira sabedoria vem 
por conhecer e obedecer a Verdade de Deus e Seu desígnio para a 
humanidade.

• Salmos 111:10 

“Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor.” 
(NTLH)

• Provérbios 1:7 

“Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos 
desprezam a sabedoria e não querem aprender.” (NTLH)

Quando uma cultura deixa de temer o Senhor,  tal se torna 
desequilibrada e instável e o resultado é, eventualmente, o 
desencadeamento sexual desenfreado e extremo.

Será que é isso que estamos vendo aqui? Será que a adopção do 
Juiz Wolf `a “cirurgia de reatribuição de sexo” faz parte do “padrão 
do mundo” que Paulo menciona, subseqüentemente, no capítulo 12 
de Romanos?

• Romanos 12:2 

“Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas 
deixem que Deus os transforme por meio de uma completa 
mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão 
a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e 
agradável a ele.” (NTLH)

O padrão deste mundo é “suprimir a Verdade.”  (Rom. 1:18)

A ausência da Verdade de Deus não é “neutralidade 
moral”;  Mas sim insanidade corporativa. 
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EDUCAÇÃO CÍVICA 101: A VIDA 
ÚTIL DE UMA LEI - 
Como são feitas e interpretadas as leis em Massachusetts? É 
imperativo que as leis sejam aprovadas por um voto da Assembléia 
Legislativa do Estado, nomeado, “Tribunal Geral,” que é composto 
por 160 Representantes do Estado (ou seja, “A câmara”) e 40 
Senadores Estaduais (ou seja, “O Senado”). O Tribunal Geral 
funciona como o Congresso,  que é seu equivalente nacional.

Nossos Representantes do Estado de Massachusetts (MA) e seus 
Senadores são eleitos a cada dois anos. Cada cidadão de MA 
tem a oportunidade de votar por um representante de Estado, 
que representa cerca de 40.000 residentes em MA, e um senador 
estadual, que representa cerca de 160.000 pessoas.

As leis de nosso Estado Democrático se iniciam como legislação, 
tal é proposta, debatida e, finalmente, votada no Tribunal Geral 
pelos nossos Representantes Estaduais e Senadores. A Proposta 
Legislação, conhecida como, “projeto de lei,” a qual é aprovada 
pelo Tribunal Geral, obrigatoriamente precisa ser assinada pelo 
Governador para assim se tornar lei.

COMO SE FAZ UMA LEI?

40160
Representantes  

do  Estado  
(pela “câmara”)  

Senadores 
Estaduais

(pelo “Senado”)

A câmara da Legislação do Estado de 
Massachusetts (MA), conhecida como 

“Farol do Monte”

Wikimedia Commons
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MA (Estado) Eua (Federal)

Início

Como Se Interpreta Uma Lei?

Supremo   
Tribunal   
Judicial

Tribunal   
De   Apelos 

Tribunal   
Superior 

Tribunal  
Distrital  Dos  

Eua  Para  O 
Distrito  De  MA

Tribunal  De  
Recurso Do 1º 

Circuito

Supremo   
Tribunal 

As leis em MA estão sujeitas tanto à nossa constituição estadual 
quanto à Constituição dos EUA. Isso significa que,  se um tribunal 
verificar que uma das nossas leis estaduais viola qualquer 
constituição, a lei pode ser considerada “inconstitucional” e deixar 
de ter efeito. Casos envolvendo a constitucionalidade de nossas leis 
estaduais podem ser apelados aos tribunais superiores, com alguns 
chegando, por fim, até o Supremo Tribunal dos Estados Unidos. O 
Tribunal Federal de Moakley, por exemplo,  faz parte do sistema 
de tribunais federais e abriga tanto o Tribunal Distrital dos Estados 
Unidos para o Distrito de Massachusetts como também o Tribunal 
de Apelos do Primeiro Circuito.  
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• O Departamento de Correção do Estado Democrático de 
Massachusetts apelou a decisão do Juiz Wolf. 

• Em Dezembro de 2014, o Tribunal de Apelos do Primeiro 
Circuito invalidou a decisão do Juiz Wolf. O último recurso de 
Kosilek foi, posteriormente, rejeitado pelo Supremo Tribunal.   

• Entretanto, outros tribunais já usaram esta decisão de MA para 
fazer decisões semelhantes em outros casos de prisioneiros que 
exigiram cirurgia de reatribuição de sexo.

Aproximadamente 30 advogados e grupos de defesa 
apresentaram depoimentos junto ao Tribunal Distrital dos 
Estados Unidos apoiando operações de transformação 
sexual de transgêneros ou transexuais (transgender) como 
um direito constitucional dos prisioneiros. O Instituto 
da Família de Massachusetts foi o ÚNICO grupo a 
apresentar depoimento apoiando uma compreensão 
tradicional da sexualidade.  

O que isso significa para nossa cultura e leis?

 
   SITUAÇÃO ATUAL    
DO CASO KOSILEK:
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O Que Podemos Fazer?

Qual é o papel apropriado da religião ou da fé em nosso governo? 
Claramente, o envolvimento político de pessoas de fé não é a 
resposta `a todos os problemas da nossa sociedade. Há muitas 
coisas que, simplesmente, não podem ser remediadas por meio de 
leis ou políticas. Todavia, não devemos abandonar essas áreas e 
perder a oportunidade de informar positivamente nosso governo 
com a verdade de Deus.

É aqui que nos deparamos com a 
alegação de que: “Não podemos 
legislar moralidade.”

Todavia:

O desígnio e as leis de Deus para a 
humanidade se aplicam a todos — 
`aqueles que O conhecem, E `aqueles 
que não O conhecem.

A idéia da moralidade pública versus 
a moralidade privada cria uma 
dualidade falsa e insana e uma moral 
mal definida.

Nosso fundador, John Adams,  disse: 
“Apenas a religião e a moralidade podem estabelecer os princípios 
sobre os quais a liberdade pode se posicionar firmemente. A única base 
de uma constituição livre é a virtude pura.”2

Princípios cristãos 
se aplicam também 
ao “mundo secular” 
pois a palavra de 
deus é: 

• Verdadeira 
(Provérbios 30: 5) 

• Para Toda A  
Criação  
(Eclesiastes 12:13) 

• Escrita Em Seus  
Corações 
(Romanos 2:15)
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Em outras palavras ...

Dividir o mundo em categorias de “cristão” e “não-cristão” 
e reservar a verdade moral de Deus somente `aqueles que já 
confessam Cristo, se iguala a esconder Sua luz debaixo de uma 
cesta. Devemos ver aqueles que estão “perdidos” como aqueles 
“ainda não encontrados” e assim procurar iluminar a luz da 
verdade de Deus, por completo, tanto em suas vidas quanto nas 
nossas.

Por mais importante que seja para os cristãos ajudar a moldar 
o “depósito moral” das leis de nossa sociedade, isso não é uma 
panacéia para os problemas que nos rodeiam. Somente Deus pode 
verdadeiramente renovar mentes, transformar corações e salvar 
almas.

Contudo, esta não é uma proposição “ou-isto ou-aquilo.” 
Precisamos de uma abordagem que alcance duas vertentes. 
Uma maneira de conceber o equilíbrio entre o evangelismo e o 
envolvimento político é a imagem mental da espada e do escudo.

A Palavra de Deus é a “Espada do Espírito” (Efésios 6:17), o nosso 
fundamento quanto a verdade e um convite ao mundo para vir 
e seguir o Salvador. Como irmãos e irmãs em Cristo, oramos, em 
parceria com o Espírito, para que “Venha o Teu Reino. Que a Tua 
vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu!” Entretanto, é 
imperativo que cristãos também utilizem leis e políticas públicas 
como um “escudo” para proteger a capacidade dos que crêem 
de viver sua fé e compartilhá-la com outros. É imperativo que 
estejamos conscientes de que vivemos em um mundo caído onde o 
mal é real, todavia nossas leis são destinadas a fornecer um escudo 
de proteção contra as conseqüências brutais desse quebrantamento. 
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Independentemente de onde cada indivíduo estã em seu 
relacionamento com seu Criador, todos nós nadamos nas mesmas 
águas culturais e somos todos afetados por suas correntes. Quando 
cristãos servem como sal e luz na lei e na política, podemos 
influenciar o nosso governo 
para o bem, fazendo com que 
este cumpra seu papel ordenado 
por Deus de restringir o mal 
(Romanos 13:3). Isso, por sua vez, 
nos beneficia como também aos 
nossos vizinhos, beneficia tanto o 
crente como o incrédulo.

Só o envolvimento político não 
salvará a alma, mas pode proteger 
a mente ou o corpo de algumas 
das armadilhas destrutivas do 
pecado. Tal envolvimento pode 
provalmente reduzir a quantidade 
de quebrantamento ao qual nossos 
vizinhos estão susceptíveis a 
tropeçar antes de, finalmente, se voltar `a Deus. 

É necessário que “amar ao pròximo” signifique mais do que 
simplesmente prover por seu bem-estar físico. Devemos ser bons 
administradores de nossas leis e cultura para assim também ajudar  
a cuidar do bem-estar moral de nossos vizinhos.

Alguns podem não querer se envolver com o que é designado, 
“guerras culturais,” particularmente quando muitas vezes parece 
que estamos perdendo! Entretanto, há conseqüências dramáticas 
por se esquivar de se envolver no âmbito da lei e da política.

“Freedom of Speech” by Norman Rockwell, Wikipedia
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Alguns cristãos argumentam que devemos, “ficar fora da 
política.”

Mesmo se discordarmos disso e acreditarmos que há um papel 
necessário e apropriado quanto a influência cristã no governo, 
podemos ser informados de que não é o que Jesus faria;  Que o 
Filho de Deus está muito mais preocupado com coisas do tipo, 
“cuidar de viúvas e órfãos.”

Mais uma vez, esses sentimentos se originam de uma falsa 
dicotomia, de uma compartimentação não-Bíblica entre nossas 
vidas e o dever cristão. 

 
Quais São As   

Conseqüências Do 
Desengagamento   Quanto  
A   Administração Cívica?
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Considere estes dois exemplos de onde essa falta de visão 
impediu cristãos de se envolverem plenamente em questões que, 
em última instância, afetaram muito as viúvas e os órfãos: 

Suicídio Auxiliado Por Médicos (SAM) - 

• Em 2012, uma lei proposta permitindo SAM em MA foi colocada 
na cédula estadual como Pergunta 2.  Tal,  em última análise, foi 
derrotada por uma margem estreita, em grande parte devido às 
igrejas que trabalharam em uníssono para educar o eleitorado 
a respeito dos perigos, 
incluindo sobre a ladeira 
moral muito escorregadia 
que se formaria sobre o valor 
da vida humana.  

• Esta questão será discutida 
em detalhes numa lição 
subseqüente, porém tal é 
apresentada aqui porque 
uma das principais 
preocupações daqueles 
que lutaram legalmente e 
politicamente contra o SAM foi a ameaça que tal lei representa 
`as viúvas e viúvos. De fato, uma das principais preocupações 
dos oponentes foi o potencial para o abusos dos idosos  por 
parte de herdeiros que poderiam se beneficiar,  em particular,  
das viúvas ou viúvos, “acelerando” sua herança e reduzindo 
drasticamente os custos de cuidados de fim-de-vida  por 
administrar uma dose letal de pílulas.

Já   legalizado   em   
washington,  oregon,  
montana  e  vermont,   

SAM  é definido como:
 

““Suicídio por um paciente facilitado 
por meio de [receita média] ou por 
informação [como na indicação de 
uma dosagem letal] providenciada por 
um médico consciente da intenção do 

paciente.”
3
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Casamento Entre Pessoas Do Mesmo Sexo -

• Massachusetts foi o primeiro estado na nação onde o 
casamento foi redefinido para significar algo diferente do que a 
união entre um homem e uma mulher. Isto veio como resultado 
de uma decisão 4-3 pelo Tribunal Judicial Supremo de MA 
(o tribunal mais elevado do estado) em 2003. (Esta questão 
também será abrangida, extensivamente, no Capítulo V). 

• Muitos cristãos não quiseram ser vistos como, “mesquinhos,” 
ao se oporem aos desejos de duas pessoas que se amam,  e não 
acharam que permitir essa inovação ameaçaria seu próprio 
casamento.   

• Porém, como resultado do estabelecimento do “casamento 
do mesmo sexo” em MA, a agência de adoção afiliada com a 
Igreja Católica foi forçada a fechar suas portas para  não ter que 
enfrentar ações judiciais de “discriminação,” pois a igreja não 
pôde, em boa consciência,  concordar  em colocar crianças com 
casais homossexuais. Aqui vemos o casamento gay diretamente 
afetando os órfãos. 

(Arquidiocese  das  Caridades  Católicas  de  Boston)



18

Enquanto a Primeira Emenda à nossa Constituição dos Estados 
Unidos não contenha o termo frequentemente citado, “separação 
de Igreja e Estado,”  tal diz o seguinte: “O Congresso não fará 
nenhuma lei com respeito a um estabelecimento religioso, ou 
proibirá o seu livre exercício...”
  
“É a cláusula do, “livre exercício,” que protege nosso direito de 
pregar, ensinar, orar, adorar, evangelizar e nos envolver na obra 
do evangelho em sua plenitude. Todavia, nem todos na nossa 
sociedade atual valoriza essas liberdades.  Na verdade, há aqueles 
que gostariam de diminuí-las.
   
Se não usarmos o “escudo” da lei e da política pública 
para manter a porta aberta ao mercado de idéias para 
que cristãos compartilhem e vivam sua fé publicamente,  
então a igreja perderá cada vez mais a capacidade de 
usar a “espada” da Palavra para alcançar o perdido. 

PRESERVANDO A NOSSA  
LIBERDADE RELIGIOSA
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O teólogo, Wayne Grudem, autor do livro: “Política de Acordo 
com  a Bíblia,” pergunta: “Se cristãos ficarem em silêncio sobre tais 
questões morais e éticas, então de onde virão os padrões morais?”  
Se não tivermos uma resposta satisfatória a esta pergunta, então 
precisamos abandonar a idéia de leis “moralmente neutras.”  
Grudem continua por  nos advertir, como cristãos, sobre a apatia 
nesta esfera, dizendo:

... se pastores e membros da igreja disserem: ‘Ficarei em 
silêncio quanto as questões morais e éticas 
que enfrentamos como nação,’  isto deixará um vácuo 
moral, e não demorará até que os maiores adversários 
do Evangelho - Satanás e seus demônios - inundem e 
influenciem cada decisão de forma contrária aos padrões 
Bíblicos. E se isso acontecer, então os governos de todo 
o mundo usarão cada vez mais seu tremendo poder para 
silenciar a igreja.4   

Grudem reflete a visão de mundo que está simplesmente, e ainda 
assim, dramaticamente, encapsulada em 1 João 5:19: 

“Sabemos que somos de deus e que o mundo  
todo está debaixo do poder do maligno.”

Se isso é verdade, que “moralidade” na 
lei e na política podemos esperar do nosso 
governo sem a nossa influência Cristã?  
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Será que os seguintes desenvolvimentos legais e culturais são 
realmente “moralmente neutros”? Que impacto têm estes sobre 
nossas famílias, particularmente sobre nossos filhos?

“Não Pergunte, Não Diga” foi a política oficial do 
Departamento de Defesa dos EUA de 1994, quando foi instituída 
pelo então presidente, Bill Clinton, até 2011. Tal proibia atos sexuais 
específicos e declarações sobre o comportamento sexual, a fim de 
preservar a boa ordem e a disciplina nas forças armadas da nossa 
nação. Sem pedir que indivíduos revelassem seus pensamentos 
ou desejos, apenas exigindo que seguissem padrões uniformes de 
comportamento. 

Em Dezembro de 2010,  presidente Barack Obama convocou um 
Congresso “ já próximo do fim do mandato,” a fim de revogar 
esta lei. O senador de Massachusetts, Scott Brown, sucumbindo à 
pressão dos intensos esforços de grupos de interesse homossexual, 
mudou sua posição sobre esta questão no último minuto e forneceu 
ímpeto ao Senado, permitindo que a revogação fosse aprovada. 

Colocando As   
Peças No Lugar 

Certo

Porque Nossas 
Crianças  Dependem  De Nós,  
Que  Sejamos  Sal E Luz Na Lei.

“Puzzle” by Willi Heidelbach, Flickr Creative Commons
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Estas coisas são o 
resultado de uma 
“cultura sem-sal” 

LEI DE PROTEÇÃO CONTRA A PORNOGRAFIA 
INFANTIL (LPCPI) - Esta foi aprovada pelo Congresso em 
1996 e foi proibida: “Qualquer representação visual, incluindo 
qualquer fotografia, filme, vídeo, imagem ou fotografia gerada por 
computador [que] seja ou pareça ser de um menor envolvido em 
conduta sexualmente explícita ...”  

A “pornografia infantil virtual” proibida por esta lei incluiu 
fotografias modificadas de crianças reais e de adolescentes não mais 
considerados menores, e sendo tais dados a aparência de serem 
mais jovens. Esta porção da (LPCPI) foi anulada pelo Supremo 
Tribunal dos Estados Unidos em 2002, como violação da liberdade 
de expressão da Primeira Emenda.5

ALIANÇA 
HETERO-
HOMOSSEXUAL 
(AHH) - 80% das 
escolas em MA têm 
um clube AHH.6 AHH 
tem como missão: 
“Criar ambientes 
seguros nas escolas 
para que os alunos se 
apoiem mutuamente 
e aprendam sobre a 
homofobia, a transfobia 
e outras opressões, [e] educar a comunidade escolar sobre 
homofobia, transfobia, identidade sexual e questões de orientação 
sexual ... “7

“GSA Network” by Quinn Dombrowski, Wikimedia Commons
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Não devemos enterrar o tesouro 
da Palavra de Deus e guardá-lo 
apenas para nós mesmos. Promover 
a verdade da Palavra de Deus não 
é apenas dizer aos outros sobre a mensagem do Evangelho, mas 
também promover as leis vivificantes da Palavra de Deus.

Considere o que São Paulo diz em Colossenses 4: 5-6:

“Sejam sábios na sua maneira de agir com os que  
não creem e aproveitem bem o tempo que pas-

sarem com eles. Que as suas conversas sejam sempre 
agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam tam-

bém como responder a cada pessoa!”

Sal e luz 
Temos um mandato Bíblico claro 
para participar no debate cívico. De 
acordo com as próprias palavras de 
Jesus, devemos ser sal e luz para 
promover a Verdade.  

Jesus diz, em Mateus 5:13, “ Vocês 
são o sal para a humanidade; mas, 
se o sal perde o gosto, deixa de ser 
sal e não serve para mais nada. É 
jogado fora e pisado pelas pessoas 
que passam.” (NTLH)

“Candle Light” by Tahmid Munaz, Flickr Creative Commons
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Quando Moisés recebeu a lei de Deus para Israel, ele compreendeu 
sobre a proteção e a providência que a lei de Deus estabeleceu. 
Isso não foi algo ofensivo ou sufocante, mas vivificante e concedeu 
diretrizes para uma vida verdadeiramente abundante.

 
Considere as palavras de Jesus em Mateus 5: 14-16: 

Tipicamente, quando nós, como cristãos, lemos esta passagem 
e pensamos em ser o sal da terra e a luz do mundo, vemos esta 
passagem como agradável e afirmativa.  Isto é particularmente 
verdadeiro depois de termos lido versículos 3-9 (As Bem-Avent 
Uranças). Pensamos em prover aos pobres, ajudar os necessitados e 
sermos pacificadores. Contudo, em versículos 10-12, Cristo nos diz:

“Vocês são a luz para o mundo. não se 
pode esconder uma cidade construída 
sobre um monte. 15Ninguém acende uma 

lamparina são para colocá-la debaixo de 
um cesto. pelo contrário, ela é colocada  
no lugar próprio para que ilumine todos 
os estão na casa. 16assim também a luz de 
vocês deve brilhar para que os outros 
vejam as coisas boas que vocês fazem e 
louvem o pai de vocês, que está no céu.”

“felizes as pessoas que sofrem perseguições por 
fazerem a vontade de deus, pois o reino do céu 
é delas. 11Felizes são vocês quando os insultam, 

perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra 
vocês por serem meus seguidores. 12Fiquem 

alegres e felizes, pois uma grande recompensa 
está guardada no céu para vocês. porque foi 
assim mesmo que perseguiram os profetas que   

viveram antes de vocês.”
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Será que isso acontece por alimentar os pobres, por ajudar 
os necessitados ou por sermos pacificadores? Às vezes sim, 
geralmente não, a menos que, naturalmente, você compartilhe o 
Evangelho e outras verdades Bíblicas.
 
Considere Mateus 23:  Os fariseus, os supremos sacerdotes e os 
peritos da lei não gostaram,  e até desprezaram o que Cristo tinha a 
dizer, e assim mesmo Ele não deixou de falar.  Estes eram os líderes 
do povo Judeu. Eles podiam fazer leis e impô-las tanto quanto 
tais não entrassem em conflito com a lei Romana.  Cristo estava 
condenando-os pelas leis e regras que eles puseram em prática pois 
tais tornaram quase impossível que os pobres cumprissem com as 
leis de sacrifício.

Considere quando Jesus virou as mesas dos cambistas e declarou 
que a Casa de Seu Pai tinha se tornado uma cova de ladrões. Em 
Atos, tanto os apóstolos assim como Paulo encontraram resistência 
em muitas ocasiões. Frequentemente isso involveu confrontar  
autoridades governamentais para explicar suas ações.



25

Ser o sal da terra e a luz do mundo pode, por vezes, ser edificante 
e encorajador, como quando esforços de assistência auxiliam uma 
área devastada por algum desastre natural.

Da mesma forma, quando o sal está sendo aplicado a uma ferida 
aberta ou quando a luz está sendo lançada sobre ações tenebrosas, 
sendo o sal e a luz pode ser algo muito difícil, e até mesmo trazer 
risco-de-vida.
 
O sal arde em feridas abertas e a luz machuca os olhos que estão 
acostumados à escuridão. Mas ainda assim Cristo nos chama 
para sermos o sal da terra e a luz do mundo. Às vezes, isso pode 
significar se envolver em discussões cívicas sobre políticas e leis.  
Tal qual médicos ou enfermeiras,  é necessário que apliquemos 
estes tratamentos suavemente  e com cuidado para com o paciente, 
mas não podemos recusar o tratamento. 
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Pode ser algo extremamente opressivo tentar entrar numa arena 
emocionalmente carregada e muitas vezes hostil a qual se encontra 
a lei e a política. Entretanto, existem algumas coisas simples que 
todos nós podemos fazer, e tais fazem a diferença, especialmente no 
aspecto coletivo.
  

1. A primeira coisa que podemos fazer é orar   
pelos homens e mulheres em nosso governo.  
O apóstolo Paulo nos exorta, em Primeiro Timóteo: “Em 
primeiro lugar peço que sejam feitos orações, pedidos, 
súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as 
pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm 
autoridade, para que possamos viver uma vida calma e 
pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros.” 

2. Votar. Isto é parte de nosso dever como 
cidadãos, “dar a césar.”  
Especialmente em eleições locais, em eleições estaduais,  
cada voto conta. Este foi, literalmente, o caso em 2011, em 
uma corrida `a representante de estado que resultou em 
empate na votação. Posteriormente, isto foi resolvido em 
outra eleição, com apenas 56 votos a favor do candidato 
pro-família. É fácil ver como uma pessoa e, certamente, uma 
igreja inteira, pode fazer a diferença.    
  

o que podemos fazer agora?
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3. Faça do seu voto uma decisão informada.  
Antes das eleições, guias para os eleitores não-partidários 
estão disponíveis no site  votevaluesma.com  para a maioria 
das eleições em Massachusetts, desde representante 
estadual `a governador. 

4. Telefone ou envie e-mail aos oficiais eleitos.  
Para que possam realizar o trabalho de nos representar, 
os legisladores precisam ter uma linha de comunicação 
aberta conosco. Podemos facilmente descobrir o nome e as 
informações de contato de cada representante estadual  ou 
de cada senador aqui: malegislature.gov/People/Search 
 

5. envie cartas ao editor do jornal local.   
Cristãos devem, cativantemente, acrescentar sal e luz `a  
discussão pública de questões morais.

Sobretudo, por meio de orações, que nos comprometarmos a estar 
engajados como sal e luz em nossa cultura, particularmente nas 

esferas da lei e da política. Que saibamos nos conduzir com graça, 
mas que não tenhamos medo de falar a Verdade. 
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1. Será que pastores devem falar do púlpito sobre temas morais 
controversos? Você acredita que isso é algo que os líderes da 
igreja devem fazer? Por que ou por que não? 

2. Será que uma igreja e/ou uma denominação devem ter 
posições oficiais sobre questões como: aborto, “casamento entre 
pessoas do mesmo sexo,” ou eutanásia?  Por exemplo, tanto a 
Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos,8 quanto 
a Convenção Batista do Sul,9 publicaram análises aprofundadas 
dessas questões e de muitas outras as suas igrejas. 

3. Como devemos responder aos médicos ou aos cientistas 
“peritos” que argumentam a favor de uma compreensão que 
parece ser completamente contrária ao que a Bíblia ensina? Por 
exemplo, aos médicos que testemunharam que Robert Kosilek 
deveria ter uma operação de mudança de sexo. (Página 5) 

4. Quais percepções Bíblicas estão envolvidas quando discutimos 
o financiamento público para operações de mudança de sexo? 

5. Será que as leis de nosso Estado Democrático ou de nossa nação 
refletem sua “vida moral”? Deveriam? O que o Juiz Holmes tem 
a dizer sobre isso? (Página 2) 

6. Você acredita que o padrão cultural de afastar-se de Deus e 
abraçar o quebrantamento sexual descrito por São Paulo, em 
Romanos 1, é o que estamos vendo agora em nossa cultura? 

7. O que se destaca para você quanto aos exemplos Bíblicos de 
administração cívica Cristã? 

PERGUNTAS DE DISCUSSÃO EM GRUPO - PARTE 1
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1. Qual é a compreensão Bíblica da junção entre questões de 
moralidade e de lei? 

2. De onde nossas leis vêm, historicamente? 

3. Será que existem exemplos de não-cristãos que impõem sua 
moralidade a todos os outros através da lei?   

4. Será que nossas leis seriam melhores ou piores na ausência de 
qualquer influência Cristã? 

5. O que influencia a compreensão da comunidade sobre o que é 
moralmente aceitável? A Bíblia? Igrejas? Meios de comunicação? 
Programas de televisão com anônimos em atividades reais 
(Reality TV)? A Lei?  

6. Quão vulneráveis ficam as crianças numa cultura sem sal? Será 
que tem valor em usar o processo político e legal para ajudar a 
moldar um ambiente moral melhor para eles? Como? 

7. Será que alguma dessas questões afetaram diretamente sua 
vida? Será que você tem amigos, parentes ou colegas de 
trabalho que, por exemplo, passaram por um aborto ou luta 
contra a atração ao mesmo sexo? Como podemos lhes ministrar 
de uma maneira melhor? 

8. Como podemos ser sal e luz na lei e na cultura?

PERGUNTAS DE DISCUSSÃO EM GRUPO - PARTE 2
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ANOTAÇÕES:   
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Capítulo  II: 

Aborto
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Em Setembro de 2010, um abortista em Hyannis, MA foi condenado a 2 
anos e 1/2  de cadeia pela morte ocorrida em 2007 de uma mulher  de 22 
anos de idade de Cape Cod que faleceu durante um aborto.10

Quem estava envolvido:   

Laura Hope Smith, 22 anos de idade, de Sandwich, MA  formada 
em 2004 pela Escola Técnica Regional, Upper Cape Tech. Laura 
era uma Cristã nascida de novo e 
membra ativa da Calvary Chapel 
de Sandwich. Ela estava grávida de 
13 semanas quando teve um aborto 
que resultou em sua morte.11  

Dr. Rapin Osathanondh, médico 
afiliado à Universidade de Harvard, 
dirigia o “Centro de Saúde da 
Mulher” (Women’s Health Center)  
em Hyannis.12 Ele havia resignado  
sua posição no Hospital Brigham 
& Women’s depois de ter sido 
acusado de ameaçar  de morte cinco 
enfermeiras.13

Diretamente das manchetes:

“Médico condenado à cadeia num caso de morte pós-aborto” 

- Excerto do Jornal  (Cape Cod Times)

“Creio que agora o meu chamado é continuar contando a história de Laura à Igreja e ao mundo. Eu, 
ingenuamente, acreditei que o aborto não seria uma escolha de uma menina Cristã. Um Pastor chegou até a 
se desculpar comigo e com o Senhor por não ter falado sobre isso de seu púlpito. Nós dois tínhamos suposições 
falsas. Isto também é um problema na Igreja, e um que precisa ser lidado-com dos púlpitos. Temos de tirar 
a palavra que começa com ‘A’ do armário, colocá-la ao ar livre e discuti-la. E, talvez, possivelmente, espero, 
vamos até nos tornar ativos contra isso. Por favor, mantenha nossa família em suas preces e conte a alguém a 

história de Laura.”14 
-Eileen Smith, Mãe de Laura 

Cape Cod Times, Family Photo
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O que aconteceu:

Laura morreu durante um aborto realizado pelo Dr. Osathanondh. 
O médico foi, eventualmente, responsabilizado com “conduta 
intencional, imprudente e negligente,” a qual causou a morte de 
Laura.   

Quando aconteceu: 

Laura morreu no dia 13 de 
Setembro de 2007. O Dr. 
Osathanondh foi condenado à 
prisão no dia 14 de Setembro de 
2010.   

Onde aconteceu:  

Na clínica de aborto chamada, 
“Centro de Saúde da Mulher” 
(Women’s Health Center),  cujo 
endereço era 68 Camp Street, Hyannis, MA.

Porque aconteceu:

Os promotores alegaram que a morte de Laura foi “devida à 
administração e supervisão inadequada da anestesia `a Srta. 
Smith, como também à decisão do Dr. Osathanondh de não 
suprir o Centro de Saúde da Mulher com equipamento de 
segurança apropriado, ou de fazer o mapeamento físico do Centro 
adequado ...”16  O Conselho de Registro de Medicina do Estado 
de Massachusetts disse: “Osathanondh não tinha nenhum meio 
de fazer a monitorização cardíaca de Smith, não tinha oxigênio 
ou sequer um manguito de pressão arterial em funcionamento na 
sala durante o aborto de Smith,” e que ele, “falhou em aderir ao 
protocolo básico de apoio `a vida cardíaca,” e,  “não providenciou 
uma ambulância em tempo hábil.”17 

PARA  SUA  INFORMAÇÃO:   

Um caso semelhante fez parte das 
manchetes nacionais em 2013, 
quando o doutor Kermit Gosnell 
da Pennsylvania foi condenado 
por assassinato de 3 bebês vivos na 
sua clínica de abortos, assim como 
por homicídío involuntário num 
caso de overdose de um paciente 

adulto.15 
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Osathanondh foi acusado de não monitorar adequadamente 
Laura durante o aborto cirúrgico e, negligentemente,  administrar- 
lhe sedação. Ele também foi acusado de não ter um quadro de 
funcionários treinados para salvar vidas durante e pós-aborto,  e 
por ter demorado em chamar o 911 para assistência de resgate 
quando Laura estava morrendo.18

Segundo um artigo do boston.com,  os promotores disseram 
que, “o consultório do médico não tinha equipamento básico de 
ressuscitação,” que, “não estava certificado para ressuscitação 
cardiopulmonar,” e que, “ele falhou por não monitorar seus sinais 
vitais.” As autoridades também disseram que, “ele percorreu 
grandes distâncias para esconder esses fatos, chegando ao ponto 
de fabricar cartões falsos de CPR,” (Ressuscitação CardioPulmonar,  
RCP), “reformar seu consultório, e comprar o equipamento 
necessário, como um desfibrilador.” Quando os investigadores 
chegaram ao seu consultório, o médico os informou que, “era assim 
que se encontrava o consultório Smith morreu.”19

Como aconteceu: 

Em parte, essa tragédia foi resultado do fracasso das autoridades 
estatais em inspecionar. Provedores de aborto não são obrigados 
a ter seus consultório inspecionados como são outras instalações 
médicas. De acordo com os Cidadãos de Massachusetts para a Vida, 
existem atualmente 16 facilidades para o 
aborto no estado que não são licenciadas 
ou inspecionadas.20  Abortistas, tais quais 
Osathanondh e Gosnell, usam termos, 
tipo, “a saúde das mulheres,” mas, de fato,  
se aproveitam de mulheres vulneráveis.21   

Por mais   
devastador que   

seja a história   de 
laura, tal é apenas    

um síntoma da   
maior tragédia   

que é o aborto na    
américa
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FUNDAMENTOS     
BÍBLICOS

• Salmos 139:13 
Davi escreve: 
 
“Tu criaste o íntimo do 
meu ser e me teceste no 
ventre de minha mãe.” 

• Gênesis 25:22-23  
Deus reconhece que Rebeca 
tem “duas nações,”  Jacó e Esaú, em seu ventre enquanto grávida de 
gêmeos:  
 
Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: “Por 
que está me acontecendo isso?” Foi então consultar o Senhor. 
23 Disse-lhe o Senhor: “Duas nações estão em seu ventre, já 
desde as suas entranhas dois povos se separarão; um deles 
será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais 
novo.” 

• Jeremias 1:5   
 
“Antes de formá-lo no ventreEu o escolhi; 
antes de você nascer, Eu o separei e o designei 
profeta às nações.” 

• Isaías 49:1 
 
“Escutem-me, vocês, ilhas; ouçam, vocês, 
nações distantes: Antes de eu nascer o Senhor 
me chamou; desde o meu nascimento Ele fez 
menção de meu nome.”

“tu criaste   
o íntimo   

do meu ser e   
me teceste   
no ventre   
de minha 

mãe.”
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• Lucas 1:41-44 
João Batista já se encontrava receptivo `a Maria, e, provavelmente, 
ao feto Jesus, quando se torna fisicamente excitado no ventre de 
Isabel:  
 
“Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se 
em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta 
voz exclamou: “Bendita é você entre as mulheres, e bendito 
é o filho que você dará à luz! Mas por que sou tão agraciada, 
ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua 
saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu 
ventre agitou-se de alegria.”

 
No Antigo Testamento, alguém 
que causava aborto involuntário 
por ferir uma mulher, era punido 
com a morte. Esta penalidade era 
mais severa do que a penalidade 
pela morte acidental de um 
homem adulto, em cujo caso o 
ofensor podia ir para uma cidade 

de refúgio. [Números  35: 9-15, 22-29] A lei de Deus não só 
trata a vida do feto como moralmente equivalente à de um 
adulto, mas, de fato, parece ser mais rigorosa quando se 
trata de preservar a vida do feto.

• Êxodo 21: 22-25 
 
“Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e ela der 
à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano 
sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela 
mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Mas, se 
houver danos graves, a pena será vida por vida,  olho por 
olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura 
por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão.”

a palavra de deus
trata o 

nascituro como    
crianças   

pré-nascidas, 
e não “fetos.”
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Histórico Dos Eua: Legal, Cultural & Político

Até 1966, todos os estados dos EUA tinham leis contra a maioria 
dos abortos. Embora estas começaram a mudar em alguns estados, 
no ano de 1972, 44 estados ainda tinham leis restringindo o aborto 
ou proibindo-o inteiramente.  Não obstante, em 22 de Janeiro de 
1973, sete juízes do Supremo Tribunal dos EUA aniquilaram todas 
as leis estaduais em sua infame decisão, Roe v. Wade. 

O caso Roe disse:

• Leis criminalizando o aborto, mesmo com exceções quando a 
vida da mãe está em risco, são inconstitucionais.  
 

• O estado ainda pode regular alguns abortos, a fim de proteger, 
“a potencialidade da vida humana,”  em fases posteriores da 
gravidez, entretanto é necessário haver exceções para proteger 
a vida ou a saúde da mãe, ou seja, quando um aborto é 
considerado, “clinicamente necessário.22

Como Chegamos    
Até Aqui?

PARA  SUA  INFORMAÇÃO:   
O Que É: “CliniCamente neCessáriO”?

 Segundo Doe v. Bolton, o caso-irmão de Roe, “clinicamente 
necessário” é definido como preservando não só a saúde física, mas 
também,  “emocional, psicológica, [ou] a saúde familiar.”  Essa ampla 
exceção,  em grande parte, absorveu a regra e torna muitas leis pró-

vida quase inaplicáveis.23  
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Desde a decisão Roe v. Wade, 22 de Janeiro tem sido comemorado 
como o “aniversário” ou até mesmo como a “data de nascimento” 
do aborto pelos ativistas pró-aborto.  Todavia,  muitos americanos 
lamentam Roe como uma tragédia nacional, reconhecida com 
eventos anuais, como a Marcha Anual Dominical em favor a Vida e 
a Santidade da Vida.

Em uma proclamação realizada no dia 13 de Janeiro de 1984, 
Presidente Ronald Reagan designou 22 de Janeiro de 1984 como 
o primeiro Dia Nacional da Santidade da Vida Humana.  A data 
foi escolhida para coincidir com o 11 º aniversário de Roe v. Wade.  
“Recebemos o dom precioso da vida humana, tornado ainda mais 
precioso por nossos nascimentos ou peregrinações `a uma terra de 
liberdade.  É apropriado,  então,  no aniversário da decisão de Roe 
v. Wade pelo Supremo Tribunal, 
a qual anulou as leis estatais anti-
aborto, que reflitamos, de forma 
renovada,  sobre essas bênçãos 
e sobre nossa correspondente 
responsabilidade de guardar com 
cuidado as vidas e as liberdades — 
até mesmo dos nossos semelhantes 
mais fracos.”24

Todo Janeiro, centenas de milhares 
de defensores pró-vida se reúnem 
na capital de nossa nação para a Marcha Anual pela Vida, muitos 
entre eles jovens.25

Não obstante, em 2011, houveram 6 milhões de gestações para os 
63 milhões de mulheres em idade reprodutiva (15-44) nos Estados 
Unidos, e 18% dessas gestações foram interrompidas por meio do 
aborto.26
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Histórico de massachusetts: legal, 
cultural & político

“Em meados dos anos 1800, Massachusetts promulgou a primeira 
lei estadual fazendo do aborto ou da tentativa de aborto, em 
qualquer ponto da gravidez, uma ofensa criminal.”27

a lei em massaChusetts na ÉpOCa de rOe v. wade

Em Massachusetts, o aborto só era legal para salvar a vida da mãe 
— todavia esta é uma das 47  leis estaduais anuladas por Roe v. 
Wade.   

Quem quer que seja, com a intenção de obter o aborto espontâneo 
de uma mulher, lhe administre ilegalmente, ou aconselhe ou lhe 
prescreva, ou faça com que qualquer veneno, droga, remédio ou 
outra coisa nociva seja tomada por ela ou, com a mesma intenção,  
ilegalmente utilize qualquer instrumento ou qualquer outro meio, 
ou, com similar intenção, auxílie ou ajude, será punido com pena de 
aprisionamento na cadeia estadual por não menos do que cinco anos 
e não mais do que vinte anos; e, se ela não morrer como conseqüência 
disso, será aprisionada na cadeia estadual por não mais de sete anos 
e incorrerá uma multa de não mais de dois mil dólares.28 

(Esta lei ainda se encontra nos livros de MA, todavia não é mais aplicada).

MA também proibiu o uso de impostos para fazer abortos, exceto 
quando necessário para evitar a morte da mulher grávida, ou 
em certos casos de estupro ou incesto.  Entretanto,  um caso do 
Supremo Tribunal Judicial de 1981 disse que o Estado tem que 
pagar pelo aborto pois é o único procedimento que exige que a 
mulher se encontre em risco de morte antes que o Estado pague por 
isto e estabeleceu tal como discriminatório.29
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para  sua  informação:    
“rOe” - nOrma mCCOrvey

Aos 22 anos, Norma McCorvey, a demandante  no 
caso Roe v. Wade, estava divorciada, sem-teto, e 
grávida pela terceira vez. McCorvey foi usada pelos 
advogados pró-aborto como parte de sua agenda para 
legalizar o aborto. Ela nunca apareceu no tribunal, 
mas, em vez disto, descobriu sobre a infame decisão 
pelos jornais. O bebê que iniciou todo o caso não foi 
abortado, mas nasceu e foi colocado para adoção. 
Mais tarde, McCorvey tornou-se Cristã e defensora 
comprometida da causa pró-vida.  Em 2005, ela pediu 
ao Supremo Tribunal para anular a decisão de 1973, 

mas isso foi negado pelos tribunais.32

Quais sãO as impliCações atuais para nós em ma?

• Há mais de 20.000 abortos por ano em MA. Em 2011, o ano mais 
recente para o qual dados estão disponíveis, o número real foi 
de 20.703.30 

• Em Massachusetts, 114.200 das 1.353.310 mulheres em idade 
reprodutiva engravidaram em 2011. 21% dessas gravidezes 
terminaram em abortos.31 

• Em 2011, havia 40 provedores de aborto em Massachusetts; 12 
desses eram clínicas.
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a maré cultural na américa está se 
voltando `a direção pró -vida

• A capa da revista TIME recentemente lê: 
 
“40 anos atrás,   
activistas pró-aborto 
ganharam uma vitória   
épica com roe v. Wade 
.... eles estão perdendo    
desde então.”33 

• Norma McCorvey, a “Roe” 
em Roe v. Wade é agora 
vocalmente pró-vida e fala 
contra os abortos que seu 
caso impôs sobre o país.34 

• As gerações mais jovens 
tornaram-se mais pró-vida, 
como muitos se vêem como 
“sobreviventes” de Roe v. Wade e do holocausto do aborto.35  Os 
avanços técnicos em sonogramas e cuidados pré-natal torna 
cada vez mais difícil negar a verdade da vida no útero. Quando 
ouvimos termos,  como, “direitos reprodutivos” e “feto” e “o 
corpo de uma mulher,” que não esqueçamos do que realmente 
estamos falando. 

onde estamos agora?

Time Magazine cover, taken from LifeNews.com
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pOrtantO, será Que pOdemOs parar O abOrtO? 
será Que pOdemOs legislar a mOralidade?

Quais são as principais justificativas freqüentemente dadas a 
favor do aborto?
• Violação ou incesto 
• Medicamente necessário para a saúde da mãe 
• Toda criança deve ser uma criança desejada

Mas...

• Será que você já conheceu alguém que foi concebido como 
resultado do estupro? Será que sua vida é,  de alguma forma,  
menos valiosa por causa da maneira pela qual eles foram 
concebidos?   Leia a história cativante de uma dessas crianças 
em:  http://www.theradiancefoundation.org/ryan/  

• Será que a vida de um bebê nascituro é de menor valor por 
poder trazer dificuldades psicológicas `a mãe ou sua família? 

• Se crianças abortadas são realmente, “ indesejáveis,” por que 
é que pais que buscam adotar muitas vezes esperam anos e 
pagam mais de US $ 40.000 para trazer um bebê ao seu lar?36
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Essas justificativas comuns não são sequer as razões que a maioria  
das mulheres dão quando procuram um aborto. Em 2004, as  
principais razões para as mulheres terem um aborto dizem uma  
história muito diferente do que somos levados a acreditar pelos 
ativistas do aborto.  Por exemplo, menos de 0,5% dos abortos são 
resultado de estupro. 

pOrCentagem de mulheres OptandO pelO abOrtO

(Razões poR sua oRdem de impoRtância paRa optaR pelo aboRto em 2004)37

• Não estar preparada para ter outra criança / A gravidez veio em um momento 
inconveniente  -- 25% 

• Não tem condições financeiras de arcar com um bebê agora -- 23% 

• Ter ultrapassado a idade reprodutiva/ ter outras pessoas dependendo de mim / 
crianças já criadas -- 19% 

• Não querer ser mãe solteira / tendo dificuldades com o relacionamento -- 8% 

• Não se sentir o suficientemente madura para criar uma (outra) criança / se sentir 
muito jovem -- 7% 

• Interferir com planos de educação ou de carreira -- 4% 

• Problema físico com minha saúde -- 4% 

• Possíveis problemas afetando a saúde do feto -- 3% 

• Por ter sido vítima de estupro -- <0,5% 

• O marido ou parceiro quer que o aborto seja realizado -- <0,5% 

• Os pais querem que o aborto seja realizado -- <0,5% 

• Não querer que as pessoas venham a saber que fez sexo ou que ficou grávida -- <0,5% 

• Outra razão (não especificada aqui) -- 6%
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Quem sãO Os reais ‘extremistas’?

Defensores pró-vida são muitas vezes depreciados como detentores 
de posições “extremas” sobre a questão do aborto. No entanto, 
algumas das últimas pesquisas de opinião mostram que 58% dos 
Americanos acreditam que o aborto deve ser proibido ou permitido 
em apenas algumas circunstâncias.38

Em contraste, os ativistas do aborto, como, Paternidade 
Planejada, (Planned Parenthood), assumem uma posição 
que é verdadeiramente extrema;  Moralmente indefensável e 
completamente fora de linha com a maioria de nossa sociedade.
Por exemplo, uma porta-voz da Paternidade Planejada (Planned 
Parenthood) testemunhou em 2013 que, mesmo que um bebê 
tenha nascido vivo como resultado de um aborto fracassado, sua 
vida ainda não é digna de proteção, dizendo: “Acreditamos que 
qualquer decisão tomada deve ser deixada `a mulher, `a família e 
ao médico.”39

Isso não deve vir como surpresa, já que a fundadora da Paternidade 
Planejada (Planned Parenthood), e uma figura-chave no ímpeto 
pelo aborto, Margaret Sanger, foi considerada infame por suas 
visões extremas e, muitas vezes, racistas.40 

“a coisa mais misericordiosa que uma família grande    
pode fazer a um de seus membros infantis é matá-lo.”41

     - margaret sanger, 1920

“não queremos que a notícia se espalhe de que 
queremos exterminar a população negra.”42

     - margaret sanger, 1939
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Ao longo do verão de 2015, o Centro de Progresso Médico 
liberou uma série de vídeos clandestinos expondo as realidades 
bárbaras das práticas de aborto na Paternidade Planejada (Planned 
Parenthood). Depois de mais de quarenta anos desde a legalização 
judicial do aborto na América, esses vídeos começaram a despertar 
a consciência de nossa nação.

Se você não tiver visto os vídeos, recomendamos que os veja 
com cautela, pois grande parte do conteúdo é perturbador.  
Para ver as imagens que foram liberadas, visite o site: 
centerformedicalprogress.org.

A paternidade  
planejada exposta
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1. Ore. 
Ore para que a tragédia do aborto acabe, particularmente na 
América. Junte-se a milhares de companheiros crentes em 
oração no terceiro Domingo de cada Janeiro para comemorar 
a santidade da vida. 

2. seja  um  ‘ativista-de-dois-minutos.’ 
Contate legisladores sobre as seguintes legislações 
submetidas `a sessão legislativa de 2015-2016  em 
Massachusetts.43

A Lei de Segurança da Mulher (HB2039):  
Este projeto de lei, que altera a definição de “clínica” 
nas Leis Gerais, traria a atenção necessária `a falta de 
licenciamento e inspeção de numerosas instalações de aborto 
não-hospitalares em Massachusetts.

A Lei de Laura / O Direito da Mulher  de Saber (HB1541): 
Se aprovada, a lei oferecerá às mulheres informações 
mais completas sobre o aborto e o desenvolvimento fetal. 
Mulheres a procura de abortos também teriam a chance de 
ver um sonograma de sua criança. Seria imposto um período 
de espera de 24 horas.

Projeto de lei sobre aborto de menores de idade (HB2070): 
“Um ato relativo ao consentimento e aconselhamento”:
Este projeto de lei reduziria a idade de consentimento 
para o aborto em dois anos, de 18 para 16, e aumentaria 
significativamente o número de pessoas, além dos pais, 
que podem dar consentimento a um menor para que este 
obtenha um aborto. Em ambas categorias, este projeto 
minaria os direitos dos pais sobre a saúde e o bem-estar de 
seus filhos.

o que podemos fazer agora?
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3. apoie centros de suporte `a gravidez em ma.  
Existem mais de 30 centros de apoio para gravidez em 
Massachusetts que ministram `a mulheres enfrentando 
uma gravidez inesperada ou não desejada, encorajando  e 
apoiando-as na escolha da vida. Você pode encontrar uma 
lista destes centros no site Cidadãos de Massachusetts Pró-
Vida (Massachusetts Citizens for Life):  
masscitizensforlife.org/get-informed/womens-health-partner/
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Perguntas De Discussão Em Grupo  
1. Como a Escritura fala sobre questões que têm a ver com a vida?   

Existem outros textos relacionados a essas questões? 

2. Por que é importante o que a Bíblia tem a dizer sobre a vida? 

3. Por que é a vida, do início ao fim, importante para Deus? 

4. O que lhe surpreende sobre o que você acabou de aprender? 

5. Por que, no seu âmago, o aborto é realmente uma questão do 
coração? 

6. Quais são as implicações Bíblicas na consideração do aborto em 
casos de estupro ou incesto? Como devemos aconselhar aqueles 
que vêm a nós e que estão lutando pessoalmente com esta 
pergunta? 

7. O que é “eugenia”? 

8. Você já viu os vídeos do Centro de Progresso Médico? Será 
que Cristãos devem ser informados sobre as atrocidades  
acontecendo em clínicas de aborto por toda nossa nação? 

9. Considerando a agenda agressiva dos defensores pró-aborto, 
qual é a resposta Cristã apropriada e eficaz, mas ao mesmo 
tempo compassiva? 

10. Por favor, pause por um momento e olhe a página 46. Quais 
são algumas maneiras práticas que você, sua igreja ou pequeno 
grupo pode orar e defender a vida em Massachusetts?
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Capítulo III: 

Suicídio Assistido e Eutanásia
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Quem estava 
envolvido:

A Favor: Compaixão e Opções 
(Sociedade George Soros & 
Hemlock  (George Soros & 
Hemlock Society)45, Morte 
Com Dignidade. 
 
Contra: A Arquidiocese de 
Boston, igrejas protestantes 
e ortodoxas, defensores dos 
desabilitados,  Sociedade 
Médica de MA e muitos 
outros.

O Cardeal, Sean O’Malley, da Arquidiocese Católica de Boston, 
citou a declaração da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados 
Unidos: “Viver Cada Dia Com Dignidade,” em sua mensagem 
sobre suicídio assistido: 
 

Tomar a vida em nome da compaixão também atrai a uma ladeira 
escorregadia na direção de finalizar a vida de pessoas com condições 
não-terminais. Médicos Holandeses, que uma vez limitaram a eutanásia 
a pacientes terminais, agora fornecem drogas letais para pessoas com 
doenças e deficiências crônicas, com doenças mentais e até mesmo 
melancolia.  Assim que eles se convenceram de que encerrar uma vida 
breve poderia ser um ato de compaixão,  se tornou morbidamente lógico que 
finalizar uma vida mais longa poderia demonstrar ainda mais compaixão.  
Psicologicamente,  o médico que começou a oferecer a morte como solução 
para algumas doenças, também é tentado a vê-la como resposta `a uma 
gama cada vez maior de problemas. 46

Diretamente das Manchetes: 

“Medida de Suicídio Assistido Derrotada Por Uma Pequena Margem”

- Boston.com44

Crazyrxman Blogspot

(Vote “Não” Na Questão  2.)

(‘Essa questão está fora de controle.’)
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O que aconteceu:

Uma vitória `a vida no Estado Democrático: Em um referendo de 
cédula de âmbito estadual, a Questão 2, a Pergunta, “Morte com 
dignidade,” fracassou  51% a 49%, perdendo por cerca de 68.000 
votos.48  Pela lei de MA, o mesmo tópico não pode fazer parte 
de uma cédula de âmbito 
estadual até 2018.

A lei anulada declarava que: 
“Permitiria que um médico 
licenciado em Massachusetts 
receitasse medicamento,  
a pedido de um paciente 
terminal, para finalizar a vida 
desse paciente.”

Quando 
aconteceu: 

6 de Novembro de 2012 

Onde aconteceu:

Massachusetts

para sua   
informação: 

O Suicídio Assistido por Médico 
(SAM, eufemizado como, “morte 
prescrita pelo Médico” ou “morte 
com dignidade” ou “compaixão no 
morrer”)  é um ato de suicídio. A 
técnica habitual de SAM é prescrever 
uma dose letal (aproximadamente 
100 cápsulas) de Secobarbital, um 
barbitúrico. Isso é diferente do que 
recusar tratamento (ou “remover a 
tomada do suporte de vida”), que é 
permitir que a natureza siga seu curso.  
O primeiro é um ato intencional 
de tirar a própria vida, que é algo 
moralmente distinto da medicação 
prescrita para aliviar a dor. Ao causar 
a morte intencionalmente, médicos 
e pacientes cruzam uma linha ética 

perigosa.                          

“A Questão 2 vira de cabeça para baixo a visão de saúde para todos, pois nos pede para endossar o 
suicídio do paciente — e não o cuidar do paciente — como nossa política pública de lidar com a dor e 
os encargos financeiros dos cuidados de fim-de-vida.  Somos melhores do que isso. Devemos expandir 
os cuidados paliativos, o tratamento da dor, os cuidados de enfermagem e de hospício, e não trocar a 
dignidade e a vida de um ser humano pelo lucro líquido.”  

-A viúva do falecido Senador, Ted Kennedy47
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Porque aconteceu:

A Questão 2 foi parte de uma campanha nacional para legalizar 
o suicídio assistido em todo EUA. Específicamente, os ativistas 
do suicídio assistido esperavam estabelecer uma guarda-avançada 
na Nova Inglaterra como o equivalente oriental dos estados 
Washington e Oregon, onde o SAM já é legal.49

Como aconteceu:

Oposição à Questão 2  foi composta por uma ampla coalizão 
de líderes religiosos de todos os tipos: defensores dos direitos 
de indivíduos com deficiência, defensores pró-vida, como o 
IFM, e profissionais médicos. A igreja Católica, em particular, 
desempenhou um papel-chave de liderança, se bem que muitas 
vezes silenciosamente nos bastidores. O movimento pró-vida em 
MA também despendeu substancialmente mais que as forças do 
suicídio, assistido com US $5 milhões utilizados em anúncios de 
televisão eficazes.50  
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Educação cívica 101:

Os eleitores de Massachusetts têm a opção de ignorar, em grande 
parte, a legislatura estadual, por diretamente promulgar legislação 
através do processo de iniciativa. Conforme estabelecido pela 
Emenda Artigo 48 da Constituição de Massachusetts, os cidadãos 
podem propor leis para aprovação do eleitorado em uma votação 
estadual. Para que uma lei proposta entre na  cédula,  é necessário 
que os apoiadores:

• Obtenham a aprovação do Procurador-Geral do Estado 
Democrático 

• Reúnam pouco menos de 70.000 assinaturas de eleitores de MA 
num período de 90 dias 

• Tenham as assinaturas verificadas pelo Secretário do Estado 
Democrático 

• Esperem até cinco meses para que a legislatura passe a lei 
proposta 

• Recolham aproximadamente 12.000 assinaturas adicionais em 
30 dias, se o legislador não atuar

Assim que o Secretário de Estado verifica as assinaturas adicionais, 
a lei proposta é colocada na cédula para Novembro do próximo ano 
eleitoral.

Em 2012,  Questão 2, a proposta lei,  “Morte com Dignidade,”  
reuniu pouco menos de 80.000 assinaturas51, a fim de obter um 
lugar na cédula de votação. No entanto, por ter sido derrotada, foi 
vedada pela Constituição de MA de estar novamente na cédula até 
2018.52

Processo do referendo do estado de ma  
(petição iniciativa)   
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Fundamentos     
Bíblicos

• Êxodo 20:13 
 
“Não matarás.” 

• 1 Samuel 31:3-5 
 
“E a peleja se agravou 
contra Saul, e os flecheiros 
o alcançaram; e muito 
temeu por causa dos flecheiros. Então, disse Saul ao seu 
pajem de armas: Arranca a tua espada e atravessa-me com 
ela, para que, porventura, não venham estes incircuncisos, 
e me atravessem, e escarneçam de mim. Porém o seu pajem 
de armas não quis, porque temia muito; então, Saul tomou 
a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de 
armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua 
espada e morreu com ele.” 

Entretando, a morte de Saul foi falsamente relatada por um 
Amalequita que queria obter uma recompensa de Davi.   

• 2 Samuel 1:9-10  
 
“‘Venha aqui e mate-me! Estou na angústia 
da morte!’ Por isso aproximei-me dele e o 
matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao 
ferimento. Peguei a coroa e o bracelete dele e 
trouxe-os a ti, meu senhor.” 

Em ambos cenários, o Rei Saul é mortalmente ferido e pede pela 
morte após uma batalha mal-sucedida contra os filisteus.

“não 
matarás”
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Que semelhanças compartilham as circunstâncias de Saul com as propostas 
atuais do suicídio assistido? Como o Professor, Wayne Grudem, destaca em 
seu livro, Política de Acordo com a Bíblia:53 

• O paciente parecia estar em estado terminal, sem esperança 
humana razoável de recuperação. (Ele havia caído sobre sua 
própria espada em uma tentativa de cometer suicídio: Ver 1 
Samuel 31:4-5) 

• O paciente estava sofrendo dor extrema e, se não morresse, 
teria que enfrentar a possibilidade de sofrer ainda mais. 

• O paciente claramente pediu, até mesmo implorou, que 
alguém o matasse. 

• Este pedido foi também um comando do chefe de governo 
daquele tempo, pois Saul era rei.

 
E ainda assim, Davi, a quem isto é relatado, trata a morte de Saul como um 
assassinato. 

• 2 Samuel 1:14-16 
 
“Davi lhe perguntou: “Como você não temeu levantar a mão 
para matar o ungido do Senhor?”Então Davi chamou um dos 
seus soldados e lhe disse: “Venha aqui e mate-o!” O servo o 
feriu, e o homem morreu. Davi tinha dito ao jovem: “Você é 
responsável por sua própria morte. Sua boca testemunhou 
contra você, quando disse: ‘Matei o ungido do Senhor.’”  

• 1 Coríntios 3:16-17 

“Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito 
de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de 
Deus, Deus o destruirá; pois o santuário de Deus, que são 
vocês, é sagrado.”
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“Nações que permitiram o suicídio assistido por médicos 
constataram que tal sociedade pode rapidamente modificar sua 
atitude,  que se inicia, meramente, no ‘permitir o direito de morrer’ 
— chegando até a ‘crença de que há uma obrigação de morrer’ por 
parte dos idosos e dos indivíduos muito doentes que estão drenando 
os recursos de tal sociedade.  Em tais situações, torna-se provável que 
um número de idosos serão condenados à morte contra sua vontade.” 

Estudo Bíblico VPI (Versão Padrão Inglesa)56

HISTÓRICO DOS EUA: LEGAL, CULTURAL  
& POLÍTICO

Durante milênios, a medicina ocidental tem tido uma forte 
proibição contra o “suicídio assistido por médico.” O Juramento 
Hipocrático (Clássico) claramente declara: “Não darei droga letal 
a ninguém se assim me for pedido, nem, sequer, aconselharei  tal 
plano.”54 

Nos Estados Unidos, o suicídio assistido foi promovido pela 
“Sociedade Hemlock” (Hemlock Society), na Califórnia, durante a 
década de 1980, liderada por um homem que ajudou sua esposa a 
cometer suicídio e, em seguida, escreveu um livro sobre o assunto.  
Em 1989, a Sociedade Hemlock mudou-se da Califórnia para 
Oregon, e em meados da década de 1990 conseguiu ali assegurar 
a “Lei da Morte com Dignidade.” Em 2003, a Sociedade Hemlock 
mudou seu nome para, “Opções-de-Fim-de-Vida,” que em 2005  se 
uniu com “Compaixão na Morte” (do estado de Washington) para 
assim formar: Compaixão e Opções, agora com sede em Colorado.55

Como chegamos  
até aqui?
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OregOn - Promulgou o suicídio assistido em 1994 através de 
uma iniciativa estatal de votação.57  Entretanto,  a lei de Oregon 
foi interditada pela Lei de Substâncias Controladas,  a qual o 
Procurador  Geral dos Estados Unidos poderia usar para suspender 
a licença dos médicos que prescrevessem drogas com o propósito 
de cometer suicídio.  Em 2006, o Supremo Tribunal dos EUA 
decidiu em, Gonzales v. Oregon, que a lei estadual de Oregon 
protegia de ação criminal os médicos que se envolveram no suicídio 
assistido.58 

O estadO de washingtOn - Promulgou o suicídio assistido em 2009 
através de uma iniciativa estatal de votação.59

mOntana - Em 2009, o Supremo Tribunal  do Estado de Montana 
declarou que nada, na lei estadual, proíbe o suicídio assistido por 
médicos. 

vermOnt - Em 2013, Vermont tornou-se o primeiro estado onde o 
suicídio assistido foi promulgado pela legislatura. 

nOvO mÉxiCO - Em 2014, um tribunal estadual do NM concluiu 
que, “não poderia imaginar um direito mais fundamental, mais 
privado ou mais integral à liberdade, à segurança e à felicidade de 
um Novo Mexicano do que o direito de um paciente competente 
e terminalmente enfermo de optar pela assistência com o morrer.”  
Embora o tribunal tenha decidido que o suicídio assistido não 
poderia ser criminalizado, esta decisão está atualmente sendo 
apelada.60
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o que significa “dignidade”: 

Os defensores do suicídio assistido costumam contar histórias 
dolorosas sobre a dor intratável e o sofrimento físico prolongado 
e intenso como justificativa para o fim intencional de uma vida. 
Entretanto, no estado de Oregon e Washington, a preocupação mais 
comum citada por pessoas que querem cometer suicídio é, “perda 
de autonomia,” seguida de, “reduzida capacidade de se envolver 
em atividades agradáveis” e “perda da dignidade.”61

cuidando das viúvas:

O suicídio assistido por médico gera uma oportunidade legal 
para o abuso dissimulado de idosos. O abuso financeiro de idosos 
é um fato documentado, custando às vítimas um estimado US 
$2,6 bilhões por ano e pode servir como um catalisador para 
outros tipos de abuso para com os idosos.  A morte aprovada pela 
sociedade lhes coloca em risco de abuso por coerção, pressão ou até 
mesmo de serem forçados ao suicídio.62

cuidando dos deficientes: 
 
Um dos perigos de permitir o suicídio assistido é a normalização 
da idéia de que, “algumas vidas não valem mais a pena viver.”  O 
suicídio assistido se baseia no pressuposto de que uma vez que a 
“qualidade de vida” de uma pessoa cai abaixo de um determinado 
limiar, tal não tem mais valor para o indivíduo ou para a sociedade. 
Muitas pessoas na comunidade de deficientes legitimamente 
reconhecem o perigo dessa lógica, pois muitas das condições com 
as quais vivem todos os dias podem vir a colocar sua “qualidade de 
vida” abaixo desse limite arbitrário.

O declive movediço  
da eutanásia 
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ceRtidões de óbito  - moRtalhas de sigilo

Em Oregon, a lei do suicídio assistido exige que os médicos 
falsifiquem  atestados de óbito, listando apenas a “doença terminal 
básica” como causa da morte, e não a ingestão intencional de 
drogas letais.63 Esse requerimento também estava presente na 
cédula de iniciativa de MA em 2012 e em subseqüente tentativas 
legislativas.  Depois disto ter sido exposto por grupos, como o IFM, 
a provisão foi removida do projeto de lei atual perante a legislatura 
de MA.  

a experiência europeia:

• A Bélgica e os Países Baixos descriminalizaram a eutanásia e 
o suicídio assistido em 2002. Na Bélgica, a partir de 2010,  32% 
das mortes assistidas por médicos não tinham o consentimento 
explícito do doente.64

As principais razões para não se discutir a decisão e nem 
obter consentimento de terminar a vida da pessoa foram que 
os pacientes estavam em coma (70% dos casos) ou tinham 
demência (21% dos casos).65

• “Em 2005,  o Protocolo de Groningen (Países Baixos), 
que permite a eutanásia de recém-nascidos e de 
crianças pequenas, cuja expectativa é, “que não tenham 
qualquer esperança de uma boa qualidade de vida,” foi 
implementado.66

• Nos Países Baixos, a eutanásia para qualquer indivíduo com 
mais de 70 anos que se acha, “cansado de viver,” está agora 
sendo considerada.67
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Os Gêmeos Verbessem da Bélgica:

Jan 2013: Os gêmeos surdos foram mortos pela eutanásia na 
Bélgica, escolheram morrer porque, “Não tinham qualquer razão 
para viver,” depois de serem informados que logo se tornariam 
cegos, revelou seu irmão hoje. Os gêmeos de 45 anos de idade,  
Marc e Eddy Verbessem, tinham vivido junto suas vidas adultas 
inteiras e não podiam se comunicar com o mundo exterior.  Seu 
irmão, Dirk Verbessem, disse que eles estavam aterrorizados  com 
a idéia de nunca mais se verem e de perder sua independência em 
uma instituição.68

-Trecho de um artigo recente do Jornal, “Correio Diário do Reino Unido”  
(UK’s Daily Mail)

Na Bélgica, uma média de cinco pessoas por dia morrem por 
injeção letal.69

A Bélgica e os Países Baixos consideraram até mesmo a legislação 
para permitir injeções letais `a crianças se isso aliviar o sofrimento 
dos pais: Um artigo, por Peter Saunders do Noticiário Local da 
Vida (Lifesite News), perspicazmente explica este desenvolvimento: 

Estes últimos acontecimentos perturbadores nos dois países, 
os quais foram os primeiros a legalizar a eutanásia na Europa, 
demonstram graficamente o acrésçimo gradual de injeções letais 
que ocorre quando a porta é aberta e a consciência pública começa a 
mudar.

A aceitação de dois conceitos-chaves é o que torna a 
expansão inevitável —o primeiro é aceitar que existe algo 
como uma vida que não vale a pena viver, e o segundo é 
que finalizar a vida de uma pessoa é algo justificável se for 
diminuir o sofrimento dos outros.
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Foram esses dois princípios que foram usados para justificar a 
morte de um bebê com anormalidades nos membros e cegueira 
congênita (seu nome era Knauer), com consentimento dos pais, 
pelo Dr. Karl Brandt , próximo a Alemanha em 1939.

Este ‘caso-teste’ abriu caminho para o registo de todas as crianças, 
com menos de três anos de idade, com ‘doenças hereditárias 
graves.’ Em seguida, esta informação foi utilizada por um painel de 
“especialistas,” incluindo três professores de medicina (que nunca 
viram os pacientes), para autorizar a morte por injeção ou fome de 
cerca de 6.000 crianças até o final da Segunda Guerra Mundial.

O programa de eutanásia na Alemanha nazista, mais tarde 
liderado pelo mesmo Karl Brandt, não se iniciou em campos 
de prisão, tipo, Auschwitz e Treblinka. Começou muito mais 
sutilmente com médicos nos hospitais, e suas primeiras vítimas 
foram  crianças,  cujas mortes foram supostamente justificadas  
como  medidas compassivas. 

É amargamente irônico que a eutanásia infantil esteja acontecendo 
mais uma vez, setenta anos mais tarde, com as mesmas 
justificações, em dois países que compartilham fronteira comum 
com a Alemanha.70
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Histórico De Massachusetts: Legal,   
Cultural & Político

Qual É a lei aCtual em massaChusetts?  

• Sob a lei atual, médicos e outros podem ser responsabilizados se 
causarem ou falharem em prevenir o suicídio de outra pessoa. 

• Aconselhamento causando ou contribuindo a um suicídio é 
um crime de direito comum, potencialmente imputável como 
assassinato. 

• Profissionais médicos são obrigados a informar sobre “Ideações  
Suicidas.” 

• A cédula iniciativa de votação de 2012  fracassou. Antes disso, 
a legislação do SAM havia sido apresentada, sem sucesso, por 
vários anos, na Casa Estadual.71 
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Como será que o projeto de lei no. 1991, 
“assistência compassiva no morrer,” 
apresentado pelos 
representantes do 
estado (‘a câmara), 
mudará a lei de 
massachusetts?

• Se aprovado, médicos, 
familiares e outras pessoas que 
aconselham, causam ou ajudam 
o suicídio de um paciente 
qualificado, em conformidade 
substancial com o ato, serão 
isentos de responsabilidade civil 
e processo criminal. 

o que é um “paciente    
qualificado”? 

1. Um adulto competente (de 18 anos ou mais), 
2. diagnosticado com uma doença terminal, 
3. que tenha sido dado 6 meses ou menos para viver, e
4. reside em MA.

onde nos 
encontramos agora?
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problemas com o “paciente qualificado” 

• O prognóstico médico de fim-de-vida tem uma proporção de 
erro de 30%.

• Um paciente pode ser considerado “competente” mesmo 
que não possa se comunicar sozinho, desde que seu 
pedido de morte seja “transmitido por meio de pessoas 
familiarizadas com o modo de comunicação do paciente.”  
Isso, certamente, abre a possibilidade para o fraude e a 
coerção.

qual é o “processo”?

• O paciente submete um pedido por escrito. 
• É imperativo que seja assinado por duas testemunhas (uma das 

quais pode ser um herdeiro).
• É imperativo que seja aprovado pelo médico assistente e 

consultor.
• NÃO  há período de espera entre solicitação do SAM e 

prescrição das drogas legais. 
• O paciente “ingesta” a dose letal. 

qual é a “dose letal”?   

A técnica habital do SAM é prescrever 100 cápsulas de 
Secobarbital, um barbitúrico.

será que isso pode ser uma receita para o abuso de idosos? 

• Um herdeiro pode ser testemunha do pedido de dose letal do 
paciente.

• Não há requerimento de qualquer testemunha quando a dose 
letal é administrada. 
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“Defender a vida humana não é algo sectário ou 
simplesmente católico. Todos, independentemente da sua 
persuasão religiosa ou falta dela, têm a obrigação de defender 
a vida humana e de promover a dignidade humana.  Muitos 
criticaram Monseñor Oscar Romero por pregar contra a 
exploração dos pobres, muitos eram hostis a Martin Luther 
King por pregar sobre direitos civis.  Ninguém diria: “Sou 
contra o perjúrio, mas não vou impor minha religião aos 
outros,” ou “Sou contra o tráfico de seres humanos, mas 
não vou impor minha religião aos outros.”  Defender os 
mais vulneráveis da nossa sociedade não é simplesmente 
uma coisa Católica, e certamente não é como impor nossa 

religião aos outros.”

- Cardeal Sean O’Malley 
da Arquidiocese Católica de Boston73

a quem isso afetará? 

• Os médicos e o juramento de Hipócrates. 
• Pessoas com deficiências. 
• A legalização do Suicídio Assistido por Médicos leva a um 

aumento nas taxas de suicídio globais (suicídios assistidos 
não são incluídos), como é o caso em Oregon.72

• Companhias de seguros que verão o SAM como um 
“tratamento” muito mais barato do que procedimentos de 
salvamento.

• Hospitais que se tornariam incapazes de controlar o que 
acontece em suas próprias instalações. Até mesmo hospitais 
Católicos, por exemplo, não seriam capazes de impedir que 
seus médicos se envolvessem em SAM. 

será Que pOdemOs “legislar mOralidade”? 
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1. Ore.  
Ore para que a igreja assuma seu dever ordenado por Deus 
de cuidar das viúvas e promover uma cultura de vida que 
valorize os idosos e o processo de envelhecimento. 

2. Seja um “ativista-de-dois-minutos.” 
Entre em contato com os legisladores sobre o Projeto de 
Lei No. 1991, apresentado pelos Representantes do Estado 
(‘A Casa’), “Uma Lei que afirma o direito de um paciente 
em estado terminal à ajuda compassiva em morrer,” 
apresentado `a sessão legislativa de Massachusetts de 
2015-2016.74 Diga-lhes  que você se opõe ao suicídio 
assistido. Visite: mafamily.org/legislation para obter mais 
informações.  

3. Aplique esses princípios à sua própria vida 
Reveja qualquer testamento vital ou procuração médica que 
você possa ter, e certifique-se de que expressa seu desejo de 
ser tratado segundo uma ética Bíblica de vida.

o que podemos 
fazer agora?
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Perguntas de discussão em grupo
1. Será que lhe surpreende que a votação em Massachusetts foi tão 

apertada? O que isso nos diz? 

2. Como você articularia a diferença entre “retirar a tomada” e o 
suicídio assistido por médicos? Que questão ética / moral está 
em jogo? 

3. Será que você pode fornecer alguns dos argumentos que a 
comunidade do suicídio pró-assistido usa para justificar o 
término prematuro da vida? (O guia de estudo fornece algumas 
das razões). 

4. Comente sobre o declive movediço que o suicídio assistido 
perpétua. 

5. Existem 28 estados com legislação pendente que legaliza o 
suicídio assistido. Por que parece haver uma paixão crescente 
para terminar a vida em nossos próprios termos? Leia 
Eclesiastes 8:8: “Ninguém tem o poder de dominar o próprio 
espírito; tampouco tem poder sobre o dia da sua morte.” Onde 
está o conflito? 

6. Comente a respeito do texto sobre Saul e seu escudeiro. Como 
será que este texto fala a respeito deste problema? 

7. Será que o suicídio assistido é uma questão política? Porque ou 
porque não? Será que um problema pode ser ao mesmo tempo 
Bíblico e político?   
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8. Defina a morte natural. Será que alguém pode refletir sobre a 
beleza da morte natural,  mesmo que seja  acompanhada de 
sofrimento? Será que alguém sabe de uma morte natural que foi 
honranda por Deus? Será que você pode nos contar sobre isso? 

9. Será que a medicina moderna, na tentativa de aliviar a dor, nos 
isolou de experimentar a beleza do sofrimento associado com o 
passar para a próxima vida? 

10. Por que “qualidade de vida” é uma consideração perigosa no 
contexto de fim-de-vida? 

11. Por que a comunidade dos deficientes aderiu à aliança contra o 
suicídio assistido? 

12. Comente a respeito dos relatórios compartilhados sobre a 
Bélgica, os Países Baixos e o Estado de Washington. 

13. Por que os proponentes do suicídio assistido acreditam que o 
homicídio é moralmente aceitável para aliviar o sofrimento?  
Qual é uma resposta Cristã a essa alegação? 

14. Considerando a agenda agressiva dos defensores do suicídio 
assistido, qual seria uma resposta Cristã responsável? 

15. Por favor, pare um momento e leia a página 66. Quais são 
algumas maneiras práticas que você, sua igreja ou pequeno 
grupo pode orar e defender a vida em Massachusetts?
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Capítulo IV: 

Educação Sexual
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Quem estava envolvido:  

Pais apreensivos por sua 
filha na escola primária. 
  
O que 
aconteceu:

Educação sexual explícita. 
Quando uma menina de 
11 anos levou para casa 
uma tarefa inacabada de 
educação sexual explícita, 
requerendo a definição 
e o desenho de termos 
sexuais, sua mãe ficou, 
com toda razão, horrorizada.
 
Ela percebeu o quão inapropriado foi a lição quando leu estas 
instruções: 

’Desenhe algo que lhe ajudará a lembrar o significado das seguintes 
palavras: circuncisão, ejaculação, ereção, pênis e escroto.’

Diretamente das Manchetes

“Em Jamaica Plain, pedem que meninas da 4º série desenhem um pênis ejaculando.” 

- Grupo Vermelho de MA (Red Mass Group)75

“... Minha filha não estava pronta para discutir qualquer dessas imagens na frente 
de uma sala de aula nem, tampouco, com o professor. Esta classe não forneceu um 
ambiente de aprendizagem seguro para minha filha —ao contrário, ela se sentiu violada, 
insegura, e perdida.”

-Mãe da estudante de Jamaica Plain em uma carta ao 

Comité Legislativo da Educação de MA76
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Quando aconteceu:

Outono de 2009

Onde aconteceu:

Escola Primária em Jamaica Plain, Massachusetts

Porque aconteceu:

Falta de comunicação com os pais. 
Os distritos escolares rotineiramente deixam de notificar 
adequadamente os pais sobre o conteúdo específico de seus 
“currículos de saúde.”  Se essa mãe tivesse tido a oportunidade de 
rever o currículo de sua filha,  teria optado por remover sua filha 
desta classe.

Se esta estudante tivesse terminado seu trabalho na sala de aula e 
não o tivesse levado para casa para completá-lo, esta mãe nunca 
teria ficado ciente que sua filha tinha sido exposta a materiais 
sexualmente explícitos. 

Como aconteceu:

Implementação das Estruturas Curriculares de Saúde. Devido 
à decisão de Jamaica Plain de usar essas estruturas, os alunos 
do distrito foram expostos a esta educação sexual radical. Se a 
legislatura de Massachusetts prosseguir com a proposta atual de 
delegar um padrão específico para a instrução sexual `as escolas 
em todo o estado, os estudantes de Massachusetts serão expostos a 
educação sexual imprópria, similar aquela de Jamaica Plain.
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Quais são as estruturas curriculares de saúde? 

Em anos recentes, escolas públicas e agências estaduais de 
Massachusetts se tornaram mais agressivas ao apresentar aos 
jovens mensagens alternativas que contradizem os valores 
religiosos e sociais tradicionais, concedem a atividade sexual dos 
adolescentes e fornecem referências `a “serviços reprodutivos” 
(contracepção e aborto) sem conhecimento ou aprovação dos pais.  
Por atuar assim, pais estão sendo privados de seu legítimo papel 
como educadores primários de seus filhos, e sua liberdade de 
religião está sendo violada.

As Estruturas Curriculares de Saúde são atualmente diretrizes 
voluntárias para todos os cursos de Educação em Saúde / Bem-
Estar e são amplamente utilizadas em todo o estado. As estruturas 
teriam professores de saúde explicando `a alunos, de até 14 anos, 
como obter um aborto sem conhecimento dos pais. Alunos do 
ensino médio seriam informados sobre como obter contraceptivos 
sem contar aos pais e sobre as “condutas” que previnem a 
gravidez.77   

As seguintes organizações estão a favor / estão promovendo essas 
estruturas e este tipo de educação sexual:

• Aliança da Paternidade Planejada de MA (Planned Parenthood 
League of MA)

• NARAL Pró-Escolha de MA (NARAL Pro-Choice MA)  
(NARAL - Associação Nacional para a Revogação das Leis 
de Aborto) - NARAL (National Association for the Repeal of 
Abortion Laws)

• Comitê de Ação de Aids (AIDS Action Committee)
• ACLU (União Americana das Liberdades Civis) (American Civil 

Liberties Union - ACLU)  
• MA Caucus Político de Gays e Lésbicas (Mass. Gay and Lesbian 

Political Caucus)   
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FUNDAMENTOS     
BÍBLICOS

• Cantares de  
Salomâo 2:7 
 
“Oh, deixe-me adverti-
los, irmãs e irmãos de 
Jerusalém, pelas gazelas, 
sim, por todos os cervos 
selvagens: Não excite o 
amor, não o agite até que 
esteja maduro - e você 
esteja pronto.”  
(Paráfrase da Versão Bíblica: A Mensagem) 
 
A palavra de Deus nos diz que o sexo não é uma 
coisa ruim, ou algo do que se envergonhar, todavia 
deve ser reservado para a união conjugal entre um 
homem e uma mulher.  Como o orador dos Cantares 
de Salomâo alerta, há um tempo apropriado para 
introduzir o conceito de sexo e amor conjugal, 
entretanto fazê-lo prematuramente pode ser 
prejudicial.  Isto é especialmente verdade quando 
aqueles que ensinam crianças sobre o tema o fazem de 
uma perspectiva amoral (ou imoral).

“Não excite o amor, não o agite 
até que esteja maduro - e você 

esteja pronto.”
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histórico dos eua: legal, cultural & político

Em 1948, Alfred Kinsey (1894 - 1956),  publicou: “O 
Comportamento Sexual no Ser Humano Masculino.”  Cinco 
anos mais tarde foi publicado, “O Comportamento Sexual no 
Ser Humano Feminino,” e os dois, coletivamente,  se tornaram 
conhecidos como: “Os Relatórios de Kinsey.” A pesquisa de Kinsey 
tem sido extraordinariamente influente  e é a base de muitos de 
nossos currículos modernos de educação sexual. Tragicamente, 
somente atualmente foi reconhecido que Kinsey era um homem 
profundamente perturbado, que mantinha algumas crenças muito 
perturbadoras.  Por exemplo, segundo Kinsey:

• O “animal humano” é 
pansexual. 
 

• A moral tradicional é 
destrutiva. 

• A sexualidade não é um 
apetite que precisa ser 
refreado.78

 

Kinsey escreveu sobre orgasmos 
preadolescentes baseados em 
afirmações dos entrevistados de 
observar orgasmos em mais de 
trezentas crianças entre as idades de cinco meses e quatorze anos.80 

Kinsey também reivindicou que sua pesquisa demonstrou que 10% 
dos homens são homossexuais.81

Como chegamos 
até aqui?

para sua informação: 
 

O termo, “pansexual,” incorpora a 
palavra grega “pan” que significa 
“ inclusão de todos.” É utilizado 

para descrever pessoas que:

“Têm a capacidade de estar atraído a todos, 
independentemente de sua identidade 

de sexual gênero ou sexo biológico. Um 
pansexual pode estar receptivo a alguém 

que é do sexo masculino/feminino,  
transexual, intersexual, ou sem-gênero / 

queer.”79
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No entanto, críticos de Kinsey apontam que ele utilizou um número 
desproporcional de encarcerados nas entrevistas, em quais se 
baseou grande parte de sua pesquisa.82

Não é surpreendente, dado que Kinsey promoveu crianças a seres 
sexuais, que ele continue a ser uma fonte de inspiração `aqueles que 
agora promovem a iniciação da educação sexual desde uma idade 
muito tenra. Sua ideologia destrutiva foi perpetuada por outros, 
que continuaram a promover uma amoralidade sexual agressiva, 
mascarada como “educação.”

Em 1964, a Dra. Mary Calderone, ex-diretora médica da 
Paternidade Planejada (Planned Parenthood), fundou o Conselho 
de Informação e Educação em Sexualidade dos Estados Unidos 
CIESEU (SIECUS). Tal qual Kinsey, ela acreditava que: 

• “Crianças são seres sexuais, que pensam pensamentos sexuais, 
e fazem coisas sexuais. É imperativo que os pais aceitem e 
honrem o potencial erótico de seus filhos.” 
 
e 

• “Profissionais que estudam crianças recentemente afirmaram 
que recém-nascidos têm uma forte sexualidade.”83 

O CIESEU afirma que sua missão é: “Defender o direito de 
todas as pessoas a informações precisas, a educação abrangente 
sobre a sexualidade e a serviços de saúde sexual”84 todavia sua 
abordagem quanto a moralidade é, reconhecidamente, unilateral e 
agressivamente anti-tradicional.   
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Tragicamente, o desígnio de Deus quanto ao sexo é, rotineiramente, 
ridicularizado e desprezado nos círculos educacionais. O CIESEU 
descarta, sumariamente, a educação `a abstinência —que é a 
“educação sexual” consistente com a ética Judaico-Cristã e desejada 
pela maioria dos pais: 

Por mais de duas décadas, o governo federal desperdiçou milhões 
de dólares dos contribuintes em programas de abstinência-até-o-
casamento. Embora esses programas frequentemente substituam 
cursos de educação sexual mais abrangentes, tais raramente fornecem 
informações sobre os temas mais básicos da sexualidade humana, 
como a puberdade, a anatomia reprodutiva e a saúde sexual, e tais 
nunca foram provados eficazes. Desde sua criação, o CIESEU vem 
rastreando programas de abstinência-até-o-casamento, defendendo 
o fim do financiamento federal desses programas e ajudando 
educadores e pais a manter 
sua agenda nociva fora de suas 
escolas.85

“este é o grupo por trás 
das orientações educativas 
de sexualidade publicadas 

pela unesco, agressivamente 
promovidas `a nações em 

todo o mundo. calderone 
iniciou cieseu com o 

investimento financeiro 
inicial concedido por 

hugh hefner.”86

Abstinência Até O Casamento?

CIESEU
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Dra. Miriam Grossman, médica com formação em pediatria 
e psiquiatria infantil, adolescente e adulta, é autora de “Sem 
Proteção” (Unprotected) e “Você Está Ensinando Minha Criança 
O QUE?” (You’re Teaching My Child WHAT?)87 Escrevendo sobre 
Kinsey e Calderone e o movimento que eles iniciaram, Grossman 
resume:

‘Por que eles valorizariam a inocência da infância? Para começar, eles não acreditavam que 
crianças são  inocentes. Eles também eram da opinião de que restringir o sexo entre marido 
e mulher seria algo antinatural e destrutivo. Eles não estavam pelejando contra doenças, 
eles estavam lutando contra antigos tabus; Eles estavam batalhando contra a moralidade 
Bíblica.   Em essência: A educação sexual começou como um movimento social, e continua a 
ser um movimento social. Seu objetivo é que alunos estejam abertos a, praticamente, 
qualquer forma de expressão sexual. A educação sexual não é sobre a prevenção 
da doença, é sobre a liberdade sexual, ou melhor —a licença sexual. Trata-se de 
modificar a sociedade, uma criança de cada 
vez.’88 

Quais são as consequências da 
“educação sexual abrangente”? Depois 
de quase três décadas defendendo a 
mensagem do “Sexo com Segurança” 
nas escolas públicas: 

• 26% de meninas adolescentes na 
América têm Doença Sexualmente 
Transmissível (DST).89 

• Desde 1960, a taxa de natalidade 
fora do casamento nos EUA aumentou de 5% para mais de 
40%.90  

• “A atividade sexual adolescente é cara, não apenas para 
adolescentes, mas também para a sociedade. Adolescentes que 
se envolvem em atividade sexual estão em risco de uma série 
de resultados negativos, incluindo serem infectados por doença 
sexualmente transmissível, danos emocionais e psicológicos, e a 
maternidade fora do casamento.91

“isto arma jovens 
vulneráveis com 

meia-verdades 
e, em seguida, 
os envia para 

brincar em um 
campo minado.”  

 
-DrA. Miriam 

Grossman
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Histórico de Massachusetts: legal,   
cultural & político 

COmO a eduCaçãO sexual trabalha ma?

• A educação sexual “abrangente,” ou seja, a que promove o 
comportamento sexual fora do casamento, é a forma predominante 
de educação sexual em MA. Abstinência, pelo menos em escolas 
públicas, é tipicamente um serviço que não passa de palavras, se for 
mencionado de qualquer forma. De fato, em 2007,  o governador de 
Massachusetts, Deval Patrick, declinou financiamento federal para a 
educação de abstinência.92 

• 74% das escolas secundárias ensinam nove tópicos-chave sobre a 
prevenção da gravidez, HIV, ou outros tópicos de prevenção contra 
DST em um curso obrigatório. 

• 69% ensinam quatro tópicos-chave relacionados ao uso do 
preservativo em um curso obrigatório. 

• 87% ensinam como acessar  informações de saúde válidas e 
confiáveis, produtos ou serviços relacionados ao HIV,  outras DSTs e a 
gravidez em um curso obrigatório. 

• 93% das escolas secundárias têm clube homo- heterossexual ou algo 
similar.93

Apesar da saturação dos jovens de MA com a educação sexual, as 
conseqüências da sexualidade amoral continuam a crescer.

• Massachusetts tem a 17ª maior taxa de aborto entre adolescentes na 
nação.94  

• De 1970 `a 2010, o número de crianças nascidas de mães solteiras em 
Massachusetts explodiu em 500 por cento. Mesmo quando comparado 
com a taxa de partos de jovens não-casadas em 2000, que era pouco 
mais de 26 por cento, a taxa atual de 35 por cento indica que não há 
sinal desta tendência abrandar, muito menos corrigir-se. 
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Qual É a lei atual de massaChusetts?

• Os pais têm o direito de supervisionar e governar a educação de 
seus filhos em relação à sexualidade humana. 

• É obrigatório que as escolas façam todos os materiais de 
instrução curricular sobre a sexualidade humana acessíveis 
para inspeção e revisão dos pais, guardiões e outros.  (A Lei da 
Educação Sexual em Massachusetts: Capítulo 71, Seção 32A). 

• É mandatório que as escolas tenham seus regulamentos por 
escrito, assegurando que cabe aos funcionários da escola 
notificar os pais ou responsáveis de qualquer currículo que 
envolva, primeiramente, a educação sexual ou eventos (isto é, 
assembléias, apresentações de convidados e seminários). 

• Os pais ou responsáveis podem isentar seus filhos de qualquer 
parte do programa de sexualidade da escola por meio de 
notificação por escrito ao diretor da escola. É necessário que a 
escola garanta o menor constrangimento possível às crianças. 

• As crianças não podem ser penalizadas por terem sido isentas.

soa bem, mas será 
que a lei está 

funcionando....?
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Apesar da formulação clara da lei, muitos pais já relataram 
que suas escolas não deram notificação a respeito de classes de 
educação sexual ou eventos, em particular de assembléias que 
incluem toda a escola com um apresentador convidado.  Isto é 
um problema, pois o apresentador convidado é, tipicamente, 
afiliado com a Paternidade Planejada (Planned Parenthood) ou um 
grupo GLBTQ (Gays, Lésbicas, Bissexuais, Transgêneros e Queer). 
Infelizmente, os pais, muitas vezes, são surpreendidos pelas tarefas 
que seus filhos levam para casa. O seguinte é um desses casos, 
ocorrido na Escola Secundária de Westborough (Westborough High 
School):

bem-estar na 9ª série: 
projeto de como acessar informações 

prOjetO:  
 Acesso a informações sobre o bem-estar é essencial para se manter a 
saúde pessoal e é uma habilidade desenvolvida para toda uma vida. Onde 
encontramos as informações mais precisas?

seu desafiO: 
 Alunos receberão um de vários cenários a respeito do acesso a informações 
de saúde. Sua tarefa é pesquisar a informação, responder perguntas específicas 
sobre seu tópico, e citar fontes confiável.

grupO # 5: 
 Sua amiga, Sally, lhe confessa estar considerando tornar-se sexualmente 
ativa com seu namorado, mas está preocupada com o risco de engravidar. 
Sally gostaria de usar a pílula anticoncepcional, mas não quer que seus pais 
descubram. Seu desafio é ajudar Sally a pesquisar as informações necessárias 
para responder as perguntas abaixo e criar uma apresentação em PowerPoint 
para explicar suas respostas à classe.

perguntas: 
1. Quais são os sintomas da gravidez? 
2. Como alguém verificaria se está grávida? Forneça duas respostas. 
3. Quais são os prós e contras de usar a pílula anticoncepcional? 
4. Qual é a lei sobre confidencialidade e acesso de adolescentes aos cuidados 

da saúde reprodutiva? (Vá `a Guttmacher no site da biblioteca sob 
“links curriculares” e busque: “Acesso a contraceptivos para menores”). 
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Há vários problemas com essa tarefa. Em primeiro lugar, isto 
expressamente direciona os alunos ao Instituto de Guttmacher 
(Guttmacher Institute), uma ramificação de pesquisa da Paternidade 
Planejada (Planned Parenthood), como “fonte credível” para “a 
informação mais precisa.

Mais perturbadoramente, esse é um exercício de casa para crianças 
de 14 anos. Segundo a Lei de Estupro de Massachusetts, crianças 
com menos de 16 anos não são consideradas capazes de consentir 
em relações sexuais.95 Na verdade, ainda consta uma lei nos livros 
de MA que considera como, “crime induzir qualquer pessoa, com 
menos de 18 anos de idade, de vida casta, `a ter relações sexuais 
ilegais.”96

No entanto, esta tarefa pressupõe 
que jovens de 14 anos são 
sexualmente ativos e incentiva-os a 
esconder o uso de contraceptivos, e 
até mesmo aborto de seus pais!

É por isso que o IFM tem 
consistentemente defendido que 
as escolas adotem uma política de 
“optar-excluir” `a educação sexual, 
ao invés de “optar-incluir.” Assim 
como os folhetos de permissão 
para passeios ou o consentimento 
dos pais para a medicação, a 
responsabilidade deve cair sobre a 
escola de se certificar de que têm a 
permissão dos pais antes de expor 
crianças a esses tópicos.
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No nível nacional, continua a haver muito debate sobre os 
“padrões” educacionais e curriculares federais incorporados pelo 
Núcleo Comum. Embora a educação sexual atualmente não faça 
parte dos Padrões do Núcleo Comum, prevê-se que fará parte, 
eventualmente. “Padrões Nacionais de Educação em Sexualidade” 
do jardim da infância (K) até o 12 º 
grau do ensino secundário já foram 
desenvolvidos por sindicatos, incluindo 
o CIESEU, e, foram  “orientados ... 
pelos Padrões Comuns do Estado 
para Língua Inglesa, as Artes, e a 
Matemática.”97 Não é difícil prever 
padrões nacionais curriculares para a 
sexualidade humana (onde leremos 
“mandatório”), da mesma forma como atualmente vivenciamos 
a coalizão nacional para com o Inglês e a 
Matemática.

 “é perfeitamente normal” 

“Como pode um livro ter 15 anos e ser tão viçoso 
quanto um bebê recém-nascido? A resposta é 
simples: Por ser brilhante! Em 1994, Robie Harris 
e Michael Emberley deram às famílias do mundo 
um presente incrível - ‘É Perfeitamente Normal’ 
... O que nossos filhos mais querem, enquanto 
aprendem sobre si mesmos e sua sexualidade é: ser 
normal. Com Robie e Michael em nossa equipe, é fácil assegurar nossos 
filhos que é exatamente isso que cada um deles é —perfeitamente normal.” 

- Cecile Richards, Presidente da Federação da Paternidade Planejada na 
América (Planned Parenthood Federation of America)99

Este livro que contém imagens gráficas, é aprovado pelo Planned 
Parenthood e usado em muitas escolas.

onde estamos agora?

É pior do que  
você pensa: 

CIESEU já está promovendo 
livros, tipo, “É Perfeitamente 

Normal” (It’s Perfectly Normal), 
como parte de sua “Biblioteca 

Familiar” de currículos da 
educação sexual. 98
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De fato, já estamos vendo este impulso para eliminar o controle 
local aqui em MA. Em 2014, um padrão estatal curricular de 
saúde, intitulado, “mandato `a educação sexual,” foi derrotado 
na legislatura através dos esforços de pais pró-família e de 
educadores que fizeram suas vozes serem ouvidas por telefonar 
e enviar e-mails aos seus representantes.

Atualmente, as Estruturas Curriculares de Saúde estão 
disponíveis `a distritos escolares e educadores, mas cada sistema 
escolar é livre para personalizá-los segundo as necessidades de 
suas populações estudantis e contribuição dos pais. O projeto 
de lei teria eliminado essa opção, por remover o controle da 
educação em saúde dos comitês escolares eleitos localmente, e 
colocando-o nas mãos do Departamento de Educação Primária e 
Secundária.

O projeto de lei também forçaria as escolas locais a apresentar 
relatório sobre sua conformidade ao mandato da educação 
sexual aos burocratas do estado. Isto reduziria escolhas 
QUANDO tópicos sensíveis são ensinados `a crianças em idade 
tenra e removeria o poder dos pais e dos educadores de fazer 
estas decisões baseadas em seu conhecimento do sistema da 
escola e de sua população. As Estruturas Curriculares de Saúde 
torna obrigatória a instrução sobre vários tópicos que a grande 
maioria dos pais ou membros do comitê escolar considerariam 
repreensíveis.  
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por exemplo:

• Ensinar crianças, de até 11 anos, sobre comportamentos 
sexuais alternativos para evitar a gravidez (ou seja, sexo oral 
e anal, “relação sexual sem penetração” e masturbação). 

• Ensinar crianças de 5 anos de idade a aceitar estilos de vida 
sexuais alternativos como normais, naturais, e saudáveis, 
contradizendo os ensinamentos religiosos dos pais. 

• Crianças de 5 `a 10 anos serão obrigadas a: 

• Descrever “ tipos diferentes de Famílias,” abordando filiação e 
influências sociais. Isto significa famílias alternativas chefiadas por 
pais do mesmo-sexo, mãe solteira (ou pai) e gay. 

• Definir orientação sexual usando a terminologia “correta,” tipo: 
“Heterossexual, gay, e lésbica.”

Crianças de 11 `a 14 anos serão ensinadas: 

• A aceitar relações sexuais pré-conjugais consensuais. 

• A aceitar estilos de vida alternativos. 

• Métodos para evitar a gravidez e doenças sexualmente 
transmissíveis.

Muitos dos tópicos obrigatórios foram planejados para serem 
ensinados de forma a transmitir aprovação implícita da atividade 
sexual entre estudantes muito jovens, apesar da idade legal de 
consentimento ser 16 anos de idade.

Quem estará escrevendo o currículo para que este se conforme com 
as Estruturas? O Departamento de Educação já está coordenando 
para que professores de escolas públicas sejam certificados pela 
Paternidade Planejada (Planned Parenthood) em seu currículo de 
educação sexual “Seja Real” (Get Real), e a Paternidade Planejada 
de MA estava ativamente promovendo este projeto de lei. 



85

De fato, quando ficou claro que o projeto de lei corria perigo de 
falhar nos comitês legislativos, o braço do lobby da Paternidade 
Planejada, NARAL (Associação Nacional para a Revogação das 
Leis de Aborto -National Association for the Repeal of Abortion 
Laws), em pânico, enviou um e-mail condenando os esforços dos 
defensores pró-família: 

De:  Celia Segel<CAN@prochoiceamerica.org>
Data:  16 de Janeiro, 2014   2:18:29 PM EST
Para:
Assunto:  Projeto de Lei para Educação Sexual está sendo bloqueado
Responder-a:  Celia Segel <CAN@prochoiceamerica.org>

NARAL Pró-Escolha de Massachusetts

Prezado ____, 

Estamos tão perto de aprovar um projeto de lei para que estudantes em Massachusetts tenham acesso à 
educação sexual e de saúde de qualidade, todavia legisladores Anti-Escolha estão tentando bloquear o voto 
no plenário.

Precisamos de sua ajuda agora!  Repreenda os legisladores Anti-Escolha por terem bloqueado este projeto 
de lei que é de bom senso. 

Ligue para seu representante de estado e peça-lhe que apoie acesso a educação sexual e de saúde de 
qualidade!

Ligue Rep. ____(617) 722_____ agora! Chame seu representante estadual, Rep. _____ (617) 722______ 
e peça-lhe que apoie o Projeto de Lei da Câmara No. 3793, uma Lei Relativa a Saúde da Juventude, para 
que jovens estejam equipados com uma educação sexual em Massachusetts que seja apropriada para sua 
idade e clinicamente correta.

Ativistas Anti-Escolha estão telefonando incessantemente. Não podemos permitir que eles sejam a única 
voz neste diálogo.

Que façamos barulho!

Celia Segel, NARAL Pró-Escolha de Massachusetts
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O mandatO `a eduCaçãO sexual 

A legislatura de Massachusetts está, mais uma vez, considerando 
uma proposta para delegar currículos específicos de educação 
sexual `as escolas por todo o estado. Ao contrário de temas 
como a matemática e a ciência, não há consenso público sobre a 
educação sexual. Atualmente, cada sistema escolar é livre para 
utilizar algumas ou todas as Estruturas Curriculares de Saúde ou 
incorporar material menos explícito baseado nas necessidades de 
suas populações estudantis e parentais. O Projeto de Lei da Câmara 
No. 3754 e o Projeto de Lei do Senado No. 2062, com os títulos 
enganosos de “Lei Relativa a Saúde da Juventude,” eliminariam 
essa opção.

perda dO COntrOle lOCal

Se adotado, este mandato `a educação sexual removeria o controle 
da educação em saúde dos comitês escolares eleitos localmente, 
eliminando a flexibilidade de educadores e pais.

Também eliminaria as escolhas sobre QUANDO tópicos sensíveis 
são ensinados `a crianças de idades tenras, removendo o poder dos 
pais e dos educadores de tomar essas decisões com base em seu 
conhecimento do sistema escolar e sua população.

Deixaria pouco recurso aos pais que querem ser os educadores 
primários de seus filhos sobre temas sexuais, e viria a impor um 
ponto de vista moral com o qual a maioria dos pais discordaria.

A atual legislação em ma
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tópiCOs prOblemátiCOs 
ObrigatóriOs 

Este projeto de lei da educação 
sexual exigiria que certos 
currículos, aprovados por 
burocratas estaduais, fossem 
usados em escolas públicas. Um 
desses currículos, “Seja Real” 
(Get Real), foi desenvolvido 
pela Aliança da Paternidade 
Planejada de Massachusetts para 
estudantes do ensino médio. Tal 
projeto ensina crianças de 12 anos 
de idade, por exemplo, sobre 
obstruções  dentárias “pedaços 
de látex” para o sexo anal, e 
menciona que o “ envoltório de saran não-microondas” pode ser 
usado como um profilático. Embora a maioria dos pais ou membros 
do comitê escolar veja este material como questionável, o projeto de 
lei da educação sexual afirma que tal material é “preciso do ponto 
de vista médico” e “adequado à idade,” pois foram considerados 
consistentes com as Estruturas Curriculares de Saúde.

O IFM leu a maioria dos currículos pré-aprovados para 
implantação se este projeto de lei for aprovado e o conteúdo tem 
sido, consistentemente, ultrajante. O mais prevalente, entretanto, 
é provavelmente o Seja Real da Paternidade Planejada. Eles, 
agressivamente, impulsionam para que seu currículo entre em 
tantas escolas quanto possível.

A Aliança da Paternidade Planejada de Massachusetts treinou 189 
professores em 120 escolas com a implementação do Seja Real e atingiu 
mais de 32.000 alunos. (O currículo está alinhado com as Estruturas).100 
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será Que pOderemOs “legislar a mOralidade”?

Eric Metaxas, do programa de Rádio, Ponto de Mudança 
(Breakpoint Radio), recentemente pediu que pais pelejassem pelos 
corações e mentes de seus filhos sobre esta questão, em seu artigo: 
“O Processo de Saturação: Viciando Crianças ao Sexo.”

“Por mais que desejemos defender com graça e confiança uma visão de 
mundo Cristã em um Ocidente cada vez mais secular, não podemos 
fazer vista grossa para com a batalha diária pelas mentes, corações e 
corpos de nossos jovens, muitas vezes usando nosso próprio dinheiro. 
É o suficiente para nos enlouquecer - e talvez, em casos como este, seja 
bom, desde que seja temperado com compaixão e oração por aqueles que 
estão perdidos no pântano mortal do secularismo.”101
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O QUE PODEMOS  
FAZER AGORA?

1. Certifique-se de optar, no início do ano 
letivo, para que sua criança não participe das 
aulas de educação sexual.   
Como foi detalhado acima, funcionários das escolas 
públicas são obrigados a notificar os pais, como também 
facilitar a isenção de seus filhos da instrução “envolvendo 
principalmente a educação sexual humana ou questões 
sobre a sexualidade humana.”102 

2. Agende uma consulta com a escola   local 
para inspecionar o currículo da educação 
sexual.  
Por lei, “deve ser razoavelmente acessível aos pais, 
guardiões, educadores, administradores escolares e outros 
para inspeção e revisão.”103 Se você achar que o material é 
censurável, impreciso ou ofensivo, levante a questão com os 
administradores da escola e seus vizinhos. De acordo com 
a lei atual de MA,  a comunidade local de pais, educadores 
e moradores, e VOCÊ decide o que é ensinado aos seus 
filhos.  Exercite esta oportunidade de influenciar sua escola 
local em direção ao melhor rumo. Esteja em diálogo com os 
funcionários da escola sobre o conteúdo dos programas de 
saúde e da educação sexual e faça perguntas como: 

• O que você vai ensinar meu filho sobre o aborto? 

• O que você vai ensinar meu filho sobre o controle da natalidade? 

• O que você vai ensinar meu filho sobre sexo pré-conjugal e casamento? 

• O que você vai ensinar meu filho sobre o comportamento homossexual? 

• Você fornecerá aos alunos informações de contato para clínicas de aborto e 
outros provedores de “serviços”?
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3. Seja Proativo E Fale Aos Seus Filhos Sobre O 
Desígnio De Deus Para O Casamento E O Sexo. 
Apesar de todo o material horrível que existe lá fora, e 
que está sendo empurrado `a nossos filhos, existem alguns 
recursos muito úteis para os pais. 

a. A série: “Falando Sobre Sexo e Puberdade,” por nossos 
amigos do Foco na Família (Focus on the Family).104 

(http://www.focusonthefamily.com/parenting/sexuality/talking-about-sex/
what-to-teach-about-sex) 

b. A série de livros, “O Desígnio de Deus para o Sexo,” por 
Stan e Brenna Jones, para que pais leiam `a si mesmos e, em 
seguida, com seus filhos.105 

c. Incentive sua igreja a colocar em ação o currículo, 
“Adolescentes em uma Encruzilhada,” do Centro da 
Educação Relacional.106 
(http://www.myrelationshipcenter.org/home/curriculum/teens-at-the-
crossroads/) 

4. Seja um ativista-de-dois-minutos: contate seus 
legisladores sobre o mandato de educação 
sexual (projeto no. 3754 da câmara e projeto 
de lei do senado no. 2062, “lei relativa à saúde 
da juventude”)107 

Como vimos em 2014, quando pais, avós e membros 
da comunidade interessados procuram alcançar seus 
funcionários eleitos, iniciativas radicais da educação sexual, 
como esta, podem ser interrompidas. Isto é uma política 
muito local. Todos nós vivemos em um distrito escolar 
e temos oportunidades de fazer nossas vozes ouvidas. 
Encontre mais informações em: mafamily.org/legislature.
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Perguntas de discussão em grupo   

1. Você está surpreso com a história de Jamaica Plain? O que está 
acontecendo no seu distrito escolar em relação à educação 
sexual?  

2. Quais são seus pensamentos sobre pais “optar-incluir” em 
vez de “optar-excluir” das aulas de educação sexual para seus 
filhos? 

3. Por que Deus nos aconselharia a “não excitar o amor?” Será 
que você pode comentar sobre a sabedoria envolvida neste 
comando?  Será que você conhece algum exemplo de alguém 
que teve seu amor despertado muito cedo? 

4. O que se destacou para você sobre a história da educação sexual 
nos EUA? 
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5. Por que seria perigoso perder o controle local da educação 
sexual em nossas comunidades? 

6. Como será que os termos “clinicamente correto” e “idade 
apropriada” podem ser subjetivos? 

7. Como o aborto se encaixa na agenda de educação sexual de 
Massachusetts? 

8. Por favor, leia as páginas 89-90 do guia de estudo para descobrir 
como se envolver localmente nesta importante questão. Como 
você pode fazer a diferença em seu distrito escolar e no Estado 
Democrático? 

9. Será que você poderia gastar algum tempo agora e se inscrever 
para ser um ativista-de-dois-minutos? Visite o site do IFM para 
agir hoje: mafamily.org/legislation/
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Capítulo V: 

Homossexualidade & 
“Casamento” entre Pessoas  

do Mesmo-Sexo 
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Quem estava envolvido: 
 
Juízes Ginsburg, Breyer, Sotomayor, Kagan e Kennedy, autores 
da opinião maioritária.

O que aconteceu:

O Supremo Tribunal descobriu um “direito” constitucional 
ao casamento entre pessoas do mesmo-sexo. Isso anulou leis 
democraticamente promulgadas, muitas das quais constituem 
emendas constitucionais adotadas na última década em 31 estados 
diferentes. Ao fazê-lo, o Tribunal  ignorou os votos de mais de 50 
milhões de Americanos. 

Quando aconteceu:

26 de Junho de 2015.

Onde aconteceu:

Supreme Court of the United 
States, Washington, DC

Diretamente das Manchetes: 

“Tribunal Supremo legaliza o casamento entre pessoas  

do mesmo-sexo em todos os 50 estados.” 

- O Jornal Globo de Boston (The Boston Globe)108 

Supremo Tribunal dos EUA, 2010, “ Wiki-mídia Câmara Comum 
(Wikimedia Commons - foto dos juízes)
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Porque aconteceu: 

“O Casamento ... responde ao temor universal de um solitário, 
que ele pode clamar por alguém, apenas para descobrir que 
não há ninguém lá. Oferece a esperança do companheirismo e 
da compreensão e a garantia de que enquanto ambos estiverem 
vivos haverá alguém para cuidar do outro ... Ao formar uma 
união conjugal, duas pessoas se tornam algo maior do que um dia 
foram.  Como alguns dos peticionários nestes casos demonstram, 
o casamento encarna um amor que pode durar até mesmo além da 
morte. Seria dar má interpretação a esses homens e mulheres dizer 
que eles desrespeitam a idéia do casamento. O seu argumento é 
que eles o respeitam, e o respeitam tão profundamente que buscam 
encontrar a sua satisfação para si mesmos.  Sua esperança é não 
serem condenados a viver na solidão, excluídos de uma das mais 
antigas instituições da civilização. Eles pedem que, aos olhos da lei, 
lhes sejam concedidos a dignidade da igualdade.  A Constituição 
lhes concede esse direito.” 

 - Raciocínio “legal” de Anthony Kennedy, Juíz do 
Supremo Tribunal da Justiça,  em sua opinião maioritária no 

caso Obergefell v. Hodges
Como aconteceu: 

Por meio da decisão maioritária de 5-4 do Supremo Tribunal dos 
Estados Unidos.
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Esta decisão impôs a mesma redefinição do casamento por toda 
a nação, assim como foi submetida ao Estado Democrático  de 
Massachusetts pelas mãos do Supremo Tribunal Judicial do Estado 
há mais de uma década. Isso faz parte de um ataque acelerado 
contra a instituição da família por meio de um decreto judicial.

Esta decisão veio também em meio a uma crescente intolerância 
`aqueles cujas crenças religiosas expressam uma compreensão 
tradicional do casamento e da sexualidade. Ações judiciais 
alegando, “discriminação,” usarão este caso para atacar instituições 
e indivíduos que, respeitosamente, se recusam a participar de 
casamentos do mesmo-sexo devido as suas convicções pessoais.

Como vimos, esse “direito” artificial para o casamento entre 
pessoas do mesmo-sexo é fundamentalmente contrário ao direito 
constitucional à liberdade religiosa. Na opinião maioritária, contida 
em 28 páginas, há um breve parágrafo que aborda a liberdade 
religiosa. Os juízes tentam tranquilizar as pessoas de fé de que 
podem continuar a “defender” e a “ensinar” suas opiniões sobre 
o casamento. Todavia, a Primeira Emenda nos garante o direito 
ao “exercício livre” da religião. O seu objetivo era ter um alcance 
muito mais vasto do que o mero discurso ao qual o Tribunal fez 
referência. 

  As consequências
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Dadas as implicações desta decisão, será que seremos livres 
para viver a nossa fé, exercer plenamente a liberdade religiosa 
nas nossas escolas e locais de trabalho? Ou serão o nosso ensino 
e advocacia limitados as quatro paredes de nossa igreja e a 
privacidade de nossa casa? O juiz do Supremo Tribunal, Samuel 
Alito, faz as mesmas perguntas em sua dissidência, dizendo:

Assumo que aqueles que se apegam a antiquadas crenças serão 
permitidos sussurrar seus pensamentos nos recessos de suas casas, 
mas se repetirem essas opiniões em público, serão rotulados como 
intolerantes e tratados como tais por governos, empregadores, e 
escolas.

Embora os danos ao processo democrático e a ameaça à liberdade 
religiosa sejam agora facilmente observáveis, o peso total desta 
decisão levará gerações para se mensurar. Estudos demonstram 
que, dentro dos próximos 30 anos, o casamento entre pessoas do 
mesmo-sexo pode adicionar mais 600.000 crianças que vivem em 
famílias monoparentais. Conforme concluem os últimos dados 
do censo e das ciências sociais, crescer em família monoparental 
resulta em déficits sociais e econômicos significativos e rouba 
crianças de uma casa equilibrada em termos do gênero sexual.

O que isto significa para os 
advogados pró-família?
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Essa decisão injusta rebaixou a imparcialidade e, até mesmo, 
a legitimidade do Supremo Tribunal da nação. Como afirmou 
francamente o Juiz John Roberts, em sua dissidência, este novo 
“direito” ao casamento entre pessoas do mesmo-sexo “não tem 
fundamento na Constituição .... [F] ou naqueles que acreditam 
em um governo regido por leis, e não por homens; a abordagem  
maioritária é profundamente desanimadora.”

Um coro crescente de juristas Americanos está pedindo que todos 
os governantes federais e estaduais se recusem a aceitar Obergefell 
como precedente obrigatório, e prometem: “Assistência jurídica 
e política mútua e total a quem se recuse a seguir Obergefell por 
razões constitucionalmente protegidas.”109

Resta saber, no final, quais serão as conseqüências legais desta 
decisão. No entanto, é importante estar ciente de que não há um 
consenso legal uniforme sobre a decisão. Portanto, para aqueles 
entre nós que discorda com a decisão de Obergefell, estamos em 
boa companhia.



99

FUNDAMENTOS     
BÍBLICOS

• Levítico 18:22 
 
“Um homem não deve ter 
relações sexuais com outro 
homem, pois tratase de 
uma coisa abominável.” 
(Versão Bíblica: O Livro - OL) 

• Levítico 20:13   

“O castigo por actos homossexuais é a morte para ambas as 
partes; tratse duma abominação — a culpa recai sobre eles 
próprios.” (OL) 

• Gênesis 19:4-5   

“Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens 
de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais 
velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: “Onde 
estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para 
nós aqui fora para que tenhamos relações com eles.” (Nova Versão 
Internacional - NVI)

As proibições Bíblicas contra atos homossexuais não se encontram 
apenas no Antigo Testamento.   Apesar do que alguns teólogos 
liberais argumentam, essas leis NÃO são iguais as leis cerimoniais 
ou dietéticas. Na verdade, na carta de Paulo aos Romanos, vemos a 
causa-raiz desses pecados sexuais.

• Romanos 1:26-27 

“Foi por isso que Deus se afastou deles e os deixou fazer todas 
essas práticas infames. Até as mulheres mudaram o uso natural 
que Deus destinou ao seu corpo e entregaram-se a práticas 
sexuais entre si mesmas. E os homens, deixando as relações 
sexuais normais com mulheres, inflamaram-se em paixões 
sensuais uns com os outros, homens com homens, e recebendo 
em si mesmos o devido castigo pela sua perversão.” (OL)
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• 1 Coríntios 6:9-11 

“Vocês não sabem que os perversos não herdarão o Reino de 
Deus? Não se deixem enganar: nem imorais, nem idólatras, 
nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, 10 nem 
ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, 
nem trapaceiros herdarão o Reino de Deus. 11 Assim 
foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram 
santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus 
Cristo e no Espírito de nosso Deus.” (NVI)

Atos homossexuais não são singularizados aqui, MAS estão em 
semelhante companhia com fornicadores e adúlteros. E que grande 
mensagem de esperança se encontra depois do “MAS”! Esta não 
é uma passagem meramente de condenação, mas de advertência 
e esperança. Indivíduos podem mudar. Somos todos pecadores e 
a graça de Cristo pode nos restaurar e redimir para que assim nos 
conformemos ao Seu caráter, e não ao padrão do mundo. A igreja 
deve proclamar, corajosamente, todos esses pecados como pecado, 
E enfatizar que nós TODOS estamos no mesmo barco. Nós TODOS 
precisamos perdão e de sermos lavados, independentemente de 
nossos pecados particulares.

• 1 Timóteo 1:9-11 

“Mas é preciso ter em conta que a lei não foi feita para os 
justos, mas para os que vivem na injustiça, para os que se 
mantêm obstinados nas suas próprias condutas, para os que 
desprezam Deus, para os pecadores, para os que não dão 
valor às coisas divinas, para os que não hesitam diante do 
assassínio, e seriam até capazes de matar o pai e a mãe. Ela 
destina-se também aos que vivem na imoralidade sexual, aos 
homossexuais, aos seqüestradores, aos que são falsos, que 
não têm honra. Ela opõem-se a tudo o que for contrário à reta 
doutrina divina.”  (OL)

É importante notar que, além da homossexualidade sendo 
claramente listada junto a outros comportamentos pecaminosos, 
esta passagem nos ensina que a lei tem a intenção de instruir 
todos, crentes e não-crentes, justos e ímpios. É imperativo que 
não “mantenhamos nossa moralidade `a nós mesmos.” É a lei de 
Deus, a moral de Deus, e fazemos um desserviço `a nossos vizinhos 
quando somos cúmplices em sua supressão. 
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mudanças no ofício da saúde mental

Em 1973, a Associação Psiquiátrica Americana (APA) removeu 
a homossexualidade de sua lista de transtornos mentais. Esta 
mudança não veio como resultado de novas pesquisas. Ronald 
Bayer, autor do tratamento mais exaustivo da decisão de 1973, 
descreveu o que realmente aconteceu:

Um igualitarismo furioso, que desafiou cada instância da 
autoridade, obrigou peritos psiquiátricos a negociar o status 
patológico da homossexualidade com os próprios homossexuais. 
O resultado não foi uma conclusão baseada em uma aproximação 
a verdade científica, como ditada pela razão, mas sim uma ação 
exigida pelo temperamento ideológico dos tempos.110 

Antes de 1973, existia uma extensa literatura sobre o papel 
da educação e da experiência no desenvolvimento da 
homossexualidade.  Todavia, um dos efeitos infelizes da decisão 
da APA foi amplamente sufocar pesquisas sobre as origens 
psicológicas da homossexualidade.

(Folheto do Conselho da Pesquisa da Família [Family Research Council’s 
booklet)]: O Que Causa a Homossexualidade?)111

COMO CHEGAMOS 
ATÉ AQUI?
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Quais são os objetivos do 
movimento homossexual?

um “manifesto gay”?

O trecho a seguir foi extraído de um artigo publicado, pela primeira 
vez, em Notícias da Comunidade Gay (Gay Community News), de 
15-21 de Fevereiro de 1987, por Michael Swift. Foi, eventualmente, 
adicionado ao Registro do Congresso, e continha o seguinte:

• Seduziremos ... [seus filhos] em suas escolas, ... em suas barracas 
do exército ... em seus clubes masculinos ... 

• Todas as leis que proíbem a atividade homossexual serão 
revogadas. 

• Nossos escritores e artistas farão amor entre homens  elegantes 
e inflexíveis, e teremos sucesso pois somos peritos em definir 
estilos. 

• Todas as igrejas que nos condenam serão fechadas. 

• Iremos reescrever a história ... 

Embora a introdução do artigo declare: “Esta dissertação é um 
ultraje, uma loucura, uma fantasia trágica, cruel, uma erupção da 
ira interior, sobre como o oprimido sonha desesperadamente em 
ser o opressor,” é algo revelador ver o quanto da agenda publicada 
neste documento é, presentemente,  realidade.112
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Lawerence v. Texas, 2003

• Homossexuais têm sua liberdade protegida quanto ao 
interesse de engajarem em atividades sexuais privadas. 

• As escolhas morais e sexuais dos homossexuais estão 
qualificadas `a receber proteção constitucional. 

• A desaprovação moral não forneceu justificação legítima 
`a lei do Texas que criminaliza a sodomia.

mudanças na lei — “a privacidade do quarto”

Em 2003, o Supremo Tribunal dos EUA anulou uma lei do Texas 
que criminalizava a sodomia. Com exceção dos militares Norte-
Americanos, essa decisão tornou os atos homossexuais legais em 
toda a nação. O Juiz do Supremo Tribunal, Antonin Scalia, foi 
profético quando escreveu em sua dissidência que: “A opinião de 
hoje desarma a estrutura da lei constitucional que permitiu uma 
distinção entre uniões heterossexuais e homossexuais, no que diz 
respeito ao reconhecimento formal do casamento.” Doze anos mais 
tarde, ele foi, infelizmente, provado correto.113 
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mudanças na lei  — “o direito de servir”

Em 1993, Presidente Bill Clinton estabeleceu uma política 
para funcionários do Departamento de Defesa quanto a  
homossexualidade. Isso veio em resposta a uma legislação que 
proibia a conduta homossexual, mas também impedia o inquérito 
sobre a “orientação sexual” dos membros do serviço.

A lei atual, simplisticamente referida como: “Não Pergunte, Não 
Diga,” lida em parte:

8) A vida militar é fundamentalmente diferente da vida civil no que 
diz respeito -

(A) as extraordinárias responsabilidades das forças armadas, as 
condições únicas do serviço militar e o papel crítico da coesão das 
unidades, que requer que a comunidade militar, enquanto sujeita 
ao controle civil, exista como uma sociedade especializada; e 

(B) a sociedade militar é caracterizada por suas próprias leis, 
regras, costumes e tradições, incluindo numerosas restrições 
ao comportamento pessoal, que não seriam aceitáveis na 
sociedade civil. 

… 

(12) O desdobramento mundial das forças militares dos Estados 
Unidos, as responsabilidades internacionais dos Estados Unidos e o 
envolvimento potencial das forças armadas no combate efetivo torna, 
rotineiramente, necessário que os membros das forças armadas 
aceitem, involuntariamente, condições de vida e condições de trabalho 
que são muitas vezes espartanas, primitivas e caracterizadas pela 
intimidade forçada com pouca ou nenhuma privacidade.
… 
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(13) A proibição da conduta homossexual é um elemento de longa-
data na lei militar que continua a ser necessário nas circunstâncias 
únicas do serviço militar.

(14) É necessário que as forças armadas mantenham regulamentação 
para os funcionários que excluam pessoas cuja presença nas forças 
armadas crie um risco inaceitável para os altos padrões de moral, 
boa ordem e disciplina das forças armadas, assim como a coesão das 
unidades que são a essência da capacidade militar.114

Na prática, essa lei foi suplantada pela política do então Presidente 
Clinton de “Não Perguntar” qual seria a orientação sexual de 
alguém em sua entrada aos serviços armados.115 As autoridades 
militares só tomariam medidas contra atos homossexuais ou 
declarações públicas de desejo de praticar atos homossexuais. Os 
membros do serviço que lutavam com atração ao mesmo-sexo não 
seriam procurados a menos que agissem, em palavras ou ações, 
segundo esses desejos.
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o fim do “não pergunte, não diga” (npnd - dadt)          

Em 2010, o então senador de MA e reservista do exército, Scott 
Brown, lançou o voto decisivo a favor da revogação do NPND 
(DADT), apesar de ter prometido não fazê-lo em sua campanha. 
Em uma carta de Dezembro de 2010 aos seus apoiantes, Igualdade 
de MA  (Mass Equality), o grupo principal promovendo a agenda 
LGBTQ no Estado Democrático, se congratulou  sobre como foram 
hábeis em influenciar o senador a tomar sua bandeira: 

Graças, em grande parte, ao seu trabalho, o senador dos Estados Unidos, 
Scott Brown, anunciou hoje que apoiará a revogação do ‘Não Pergunte, 
Não Diga.’
 
Desde Março, vocês assinaram 2.262  postais, pedindo ao Senador Brown 
para votar pela rescisão do ‘Não Pergunte, Não Diga,’  e os entregamos ao 
Senador Brown durante as visitas a seu escritório em Boston.
 
Vocês escreveram 110 cartas manuscritas ao Senador Brown, pedindo-lhe 
que apoiasse a anulação do ‘Não Pergunte, Não Diga,’ e as enviamos a seu 
escritório.
 
Realizamos vários campanhas telefônicas, durante as quais vocês fizeram 
quase 10 mil ligações `a famílias de veteranos e outros membros da 
Igualdade de MA (Mass Equality), insistindo que ligassem para o Senador 
Brown,  pedindo-lhe para rescindir o ‘Não Pergunte, Não Diga.’

Organizamos visitas com o diretor de serviços constitutivos do Sen. Brown 
de 27 veteranos que se opunham ao ‘Não Pergunte, Não Diga.’116

Apesar de ser um congresso ainda em período de gestão, após as 
eleições de Novembro de 2010, a rescisão da política de NPND 
(DADT), foi assinada como lei por Presidente Obama em 22 de 
Dezembro de 2010.  Desde sua implementação, em 2011, cogitam 
que a revogação contribuíu para um aumento em casos de 
agressões sexuais masculinas entre homens no exército.117

Esta reversão da regulamentação foi finalizada em Setembro de 
2015, quando Presidente Obama nomeou Eric Fanning como o 
primeiro secretário abertamente homossexual do Exército.118
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juramento do  
escoteiro  

 “Por minha honra, farei o meu 
melhor para cumprir meu dever para 
com Deus e meu país e obedecer à Lei 

do Escoteiro; Ajudar outras pessoas 
em todos os momentos; Manter-

me fisicamente forte, Mentalmente 

vigilante e moralmente reto.”119  

líderes dos escoteiros e a 
sexualidade

Por mais de um século, os Meninos 
Escoteiros da America (MEA)  
(Boy Scouts of American - BSA) são 
conhecidos por serem “moralmente 
retos.” Isso incluia compromisso com 
uma compreensão clássica da sexualidade humana.

Esta posição dos MEA (BSA) foi colocada nacionalmente sob um 
microscópio em um caso no Supremo Tribunal dos EUA em 2000. 
O então juiz presidente, William Rehnquist, escreveu a opinião 
maioritária, que disse:

Os Meninos Escoteiros da America afirmam que a conduta homossexual é inconsistente com os 
valores incorporados no Juramento e na Lei do Escoteiro, particularmente aqueles representados 
pelos termos, “moralmente reto,” e “limpo,”  e que a organização não quer promover a conduta 
homossexual como uma forma legítima de comportamento.120

O Tribunal concluiu que o direito do MEA a Primeira Emenda, 
liberdade de associação, incluía o direito de não se associar a 
James Dale, escoteiro e abertamente homossexual, o qual desejava 
ser líder de escoteiros e processou o MEA quando esse negou seu 
pedido de participar.

Entretanto, apesar de terem um argumento sólido no Supremo 
Tribunal,  o MEA eventualmente se dobrou às demandas dos 
ativistas LGBTQ.  Em Maio de 2013, os Escoteiros mudaram 
sua política de adesão para incluir escoteiros abertamente 
homossexuais.  Isso veio depois de  intensa pressão, 
particularmente de patrocinadores corporativos como UPS e Merck, 
que retiveram apoio financeiro ao MEA até a alteração da política.121

Em Julho de 2015, imediatamente depois da decisão do Supremo 
Tribunal sobre o casamento entre pessoas do mesmo-sexo, os 
Meninos Escoteiros aprovaram a inclusão de líderes de escoteiros 
abertamente homossexuais. A adesão aos Meninos Escoteiros 
diminuiu mais de 7% em 2014,122 e espera-se que continue a 
diminuir à luz da incorporação de líderes  homossexuais de 
escoteiros.123
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lei de fefesa do casamento e o caso WindsoR

Em 1996, Presidente Bill Clinton assinou a Lei de Defesa do 
Casamento (LDDC - DOMA), isto realizou duas coisas:

1. Definiu o casamento como algo entre um homem e uma mulher 
para efeitos da lei federal e benefícios. 

2. Previniu que a adoção do casamento entre pessoas do mesmo-
sexo por um estado pudesse ter sua redefinição imposta a 
qualquer outro estado.124

LDDC (DOMA)  foi aprovado por uma opinião maioritária 
esmagadora de democratas e republicanos no Congresso (85-14  no 
Senado, 34267 na Câmara), e assinada como lei pelo Presidente Bill 
Clinton em 21 de Setembro de 1996.125

No caso do Supremo Tribunal de 2013, Estados Unidos v. Windsor, 
uma maioria 5-4 considerou inconstitucional a seção da LDDC 
(DOMA) que definiu o casamento como entre um homem e 
uma mulher. O Tribunal decidiu que isso violava o princípio da 
igualdade quanto a proteção ao tratar relacionamentos que tinham 
o mesmo status sob a lei estadual de maneira diferente sob a lei 
federal.

Por trás desta linguagem jurídica estava um amargo e, segundo 
testemunhas, visivelmente irado, juiz Anthony Kennedy, que 
escreveu `a maioria que “o propósito principal de LDDC (DOMA)”  
era “degradar pares do mesmo-sexo, e que tal “humilha dezenas 
de milhares de crianças agora sendo criadas por casais do mesmo-
sexo.” Ele também afirmou que limitar o casamento a um homem 
e uma mulher não servia “nenhum propósito legítimo.” Sua 
conclusão fortemente sugeriu que a oposição ao casamento 
homossexual é motivada  principalmente por “animosidade.”126
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Em sua dissidência, Juiz Antonin Scalia, escreveu que o Congresso ...

... não fez mais do que codificar um aspecto do casamento que tinha 
sido inquestionável em nossa sociedade durante a maior parte de sua 
existência — de fato, tinha sido inquestionável em, praticamente, 
todas as sociedades por, virtualmente, toda a história humana. É uma 
coisa que uma sociedade eleja mudança; É outra que um Tribunal 
de Justiça imponha mudança por julgar aqueles que se opõem a ela 
como, hostis humani generis, ou seja, inimigos da raça humana.

Embora o Tribunal tenha deixado claro que sua opinião e sua 
aplicação se limitam a esses casamentos lícitos perante as leis 
estaduais (em outras palavras, que não afetaria as 31 alterações 
constitucionais estatais que definem o casamento como entre um 
homem e uma mulher), Scalia corretamente observou:

A opinião maioritária equipou bem todos que estão opostos a  lei 
estadual que restringe o casamento à sua definição tradicional 
quando formalmente declarou, ser um inimigo da raça humana, 
qualquer pessoa que se opõe ao casamento entre pessoas do mesmo-
sexo.

Deste ponto em diante, seria somente uma questão 
de tempo antes que a irrevogável pergunta sobre o 
casamento do mesmo-sexo viesse perante o tribunal.
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palavras têm  significado: o casamento redefinido

Em 1994, o Dicionário Webster definiu o casamento como: “O 
relacionamento mútuo entre marido e mulher; A instituição pela 
qual homens e mulheres estão unidos em um tipo especial de 
dependência social e legal com o propósito de fundar e manter uma 
família.”127

 
Em 2004, o Dicionário Webster definiu o casamento como: 

1. O estado de estar unido a uma pessoa do sexo oposto, como 
marido ou mulher, em uma relação consensual e contratual 
reconhecida pela lei.

 
2. O estado de estar unido a uma pessoa do mesmo-sexo em um 

relacionamento como a de um casamento tradicional.128
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goodridge v. dept. de saúde pública 

O casamento entre pessoas do mesmo-sexo foi publicado em 
Massachusetts em 18 de Novembro de 2003, sob a forma de uma 
decisão de 50 páginas,  decisão de 4-3 do Supremo Tribunal Judicial 
(STJ) de Massachusetts.129 O STJ declarou que o Estado Democrático 
não poderia “negar as proteções, benefícios, e obrigações conferidas 
pelo casamento civil `a dois indivíduos do mesmo-sexo que 
desejam casar-se .... A Constituição de Massachusetts afirma a 
dignidade e a igualdade de todos os indivíduos. Proíbe a criação de 
cidadãos de segunda classe.”130 

Este caso foi apresentado por Julie e Hillary Goodridge. Depois de 
dois anos de sua vitória em seu caso, o qual é tido como ponto de 
referência, elas se separaram. Elas, eventualmente, se divorciaram 
em 2009.131

o que iniciou o ‘casamento’ 
entre pessoas do  

mesmo-sexo em ma?

Na opinião maioritária da juiza presidente, Margaret Marshall,  MA, 
pode-se ver os sentimentos repercutidos, mesmo uma década mais 
tarde, por Juiz Kennedy, no caso LDDC (DOMA)/Windsor:

A proibição do casamento causa uma dificuldade profunda, deixando cicatrizes  
em um segmento muito real da comunidade sem razão racional. A ausência 
de qualquer relação razoável entre, por um lado, a desqualificação absoluta de 
casais do mesmo-sexo que pretendem contrair matrimónio civil e, por outro, 
a proteção da saúde pública, a segurança ou o bem-estar geral, sugere que 
a restrição matrimonial está enraizada em persistentes preconceitos contra 
pessoas que são (ou que se acredita ser) homossexuais...132
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a votação na campanha para o casamento 

Em resposta à decisão do STJ, uma iniciativa dos cidadãos para 
obter uma emenda constitucional foi lançada em Junho de 
2005. Naquele Outono, milhares de voluntários coletaram mais 
de 170 mil assinaturas - o 
maior número já coletado na 
história de Massachusetts - 
para alterar a Constituição do 
Estado Democrático e assim 
definir casamento como entre 
um homem e uma mulher. A 
principal razão desse recorde 
de sucesso foi a participação 
ativa de 1.200 igrejas católicas e 
protestantes.

O sucesso da campanha da assinatura resultou na alteração 
que está sendo colocada no calendário para uma convenção 
constitucional na legislatura estadual em 2006. No entanto, o 
legislador convocou a convenção e, em seguida, entrou em recesso 
três vezes sem abordar a emenda. A quarta convenção, em 2 de 
Janeiro de 2007, foi realizada no último dia possível para se fazer 
uma votação válida e levar adiante o processo de emenda.

Com a crescente pressão dos defensores da emenda, da imprensa, 
do governador, e de outros grupos, várias ações judiciais foram 
apresentadas para forçar a legislatura a cumprir seu dever 
juramentado e fazer uma votação a favor ou contra a emenda. 
Finalmente, com o tempo se esgotando, o Supremo Tribunal 
Judicial de Massachusetts reafirmou sua decisão anterior de que a 
legislatura estava constitucionalmente obrigada a votar a emenda.
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Em 2 de Janeiro de 2007, o Presidente do Senado, Travaglini,  
apresentou a emenda para sua devida votação. Passou com 62 
votos, 12 mais do que o necessário. No entanto, uma emenda 
constitucional estadual em Massachusetts exige dois votos bem-
sucedidos em Convenções Constutionais Consecutivas. Com 
apenas 45 votos, ficou aquém em Junho de 2007.  Onze (11) 
legisladores modificaram sua posição nos cinco meses entre as duas 
Convenções Constitucionais. Os ativistas LGBTQ gastaram mais de 
US $ 750 mil pressionando, com sucesso, os legisladores para que 
mudassem seus votos.133

Isso, efetivamente, impediu que esta questão fosse direcionada 
ao povo na próxima votação estadual. Uma vez chegado aquele 
momento, a peleja sobre o casamento já havia se espalhado 
por toda a nação, com a maioria dos estados travando suas 
próprias batalhas, a maioria sendo bem-sucedido em defender 
o entendimento tradicional do casamento em suas constituições 
estaduais. Logo ficou claro que a questão estaria sendo dirigida ao 
Supremo Tribunal Federal para a decisão final.
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as instituições de caridade católicas de boston não podem 
mais cuidar dos órfãos
(O seguinte artigo foi extraído do recurso legal da IFM, “Protegendo Seu Ministério”)

Está ficando cada vez mais difícil `as agências católicas de adoção 
realizar o que foram criadas 
para fazer.

A inscrição feita na parede 
veio em 2006, quando - 
depois de 20 anos e mais de 
720 colocações - O Centro 
de Caridades Católicas de 
Boston para adoção fechou suas portas. Os bispos de Massachusetts 
determinaram que a mudança das leis os obrigaria, cada vez mais, 
a facilitar a adoção por casais do mesmo-sexo, e que isso violaria 
a doutrina da Igreja. “Nos deparamos com um dilema que não 
podemos resolver,” disseram funcionários da agência.

Esse dilema se originou, em parte, com uma decisão do Tribunal 
Supremo de Massachusetts de 2003, a qual legalizou o casamento 
entre pessoas do mesmo-sexo. A decisão logo solicitou pedidos de 
adoção por casais do mesmo-sexo. Apesar de uma declaração do 
Vaticano, esclarecendo que a doutrina da Igreja proíbe tais adoções, 
as Caridades Católicas de Boston, em 2005, fizeram algumas 
exceções para casais do mesmo-sexo. Quando os bispos católicos 
descobriram as exceções, reafirmaram a importância de colocar 
crianças com uma mãe e um pai casados - provocando um dilúvio 
de protestos irados.

O impacto do  
casamento entre pessoas 

do mesmo-sexo em ma 

Caridades Católicas Arquidiocese De Boston
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Complicando as coisas ainda mais: A fim de manter sua licença, 
as Caridades Católicas de Boston tinha que demonstrar que 
estava obedecendo às leis de Massachusetts, inclusive aquelas 
que proibiam a discriminação baseada na orientação sexual. Os 
bispos pediram aos legisladores uma isenção de consciência que 
reconhecesse a posição da Igreja de longa-data, assim como as 
doutrinas religiosas. Os legisladores se recusaram a conceder uma – 
mesmo se as Caridades Católicas se oferecessem a parar de aceitar 
fundos do governo para seu trabalho. Portanto, os bispos fecharam 
o centro de adoção.

“Esta é uma tragédia para as crianças,” disse Marylou Sudders, 
presidente da Sociedade de Massachusetts para a Prevenção da 
Crueldade às Crianças.

“Isso significará, certamente, que menos crianças de cuidados-de-
guarda encontrarão casas permanentes,” disse Paula Wisnewski, 
diretora de outra agência de adoção de Boston.

Na última década, as agências católicas de adoção em vários 
outros estados enfrentaram a mesma questão, e muitas delas 
foram forçados a fechar. Mesmo aquelas que ainda estão abertas, 
estão sendo pressionadas, cada vez mais, a violar suas crenças 
fundamentais, a desculpar comportamentos e relacionamentos que 
contradizem a doutrina da Bíblia e da igreja e que coloca crianças 
em lares onde tais convicções de fé não são aceitas.

“Em nome da tolerância, não estamos sendo tolerados,” disse 
o Bispo Thomas J. Paprocki da Diocese de Springfield, Illinois, 
quando as dioceses de seu estado foram forçadas a deixar de 
facilitar adoções pela mesma razão que a diocese de Boston.

“Mas a verdadeira religião, aos olhos de Deus, pura e sem falhas, 
consiste em,” escreve Tiago (1:27), “amparar os órfãos e as viúvas 
nas suas tribulações. Consiste também em não se deixar influenciar 
pela corrupção do mundo.” Todavia,  de acordo com as alterações 
nas leis que afetam as adoções, mais e mais pessoas de fé estão 
sendo forçadas a escolher uma parte ou a outra.134
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Atual legislação em ma 

Projeto De Lei Da Câmara No. 97: 
Proibição Do Aconselhamento Quanto A 
Orientação Sexual 

Tendo redefinido o casamento para toda a nação, a agenda 
homossexual não mostra sinais de abrandamento. Encerrando o 
ciclo de sua pressão a Associação Americana de Psiquiatria, para 
não mais definir homossexualidade como um transtorno mental, há 
agora crescente pressão para criminalizar qualquer tratamento de 
atração do mesmo-sexo como um problema de saúde mental.

Na Assembléia Legislativa de Massachusetts, o Projeto de Lei 
da Câmara No. 97,135 patrocinado por Representante Kay Khan, 
restringiria os direitos de menores, com atrações indesejadas ao 
mesmo-sexo, de buscar seu tratamento de escolha e não serem 
rotulados como lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros ou queer 
(LGBTQ). Este projeto de lei proibiria crianças e seus pais de 
receber aconselhamento de profissionais licenciados de saúde 
mental para ajudar resolver atrações sexuais indesejadas.

Projetos de lei idênticos foram passados na Califórnia e em New-
jersey. Esta legislação visa suprimir a verdade e evitar que crianças 
escapem o estilo de vida homossexual. O IFM está trabalhando 
agressivamente com profissionais de saúde mental Cristãos e 
indivíduos que saíram do estilo de vida homossexual para alertar 
membros da legislatura sobre os significantes problemas morais, 
éticos, e legais inerentes a estes projetos de lei. 
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Defensores desse tipo de proibição ao aconselhamento usam 
alegações horríveis sobre terapias de eletrochoque e de drogas 
indutoras de náuseas para retratar todos os esforços de mudança 
de orientação sexual como cruéis e desumanos. No entanto, o IFM 
não tem conhecimento de nenhum profissional de saúde mental 
no Estado Democrático que utilize tais procedimentos. Esses 
conselheiros e terapeutas com quem falamos usam a “terapia da 
conversa” para discutir com os pacientes questões subjacentes ou 
traumas que influenciam seus pensamentos e desejos sexuais. 

o que o banimento do aconselhamento não faz: 

1. O texto do projeto de lei não faz qualquer referência a 
“reparador” ou “terapia de conversão.” 

2. Sequer menciona a alegada “terapia eletrochoque,” nem 
“drogas indutoras de náusea,” ou “técnicas intrusivas,” que 
seus defensores constantemente mencionam para assim assustar 
as pessoas `a apoiarem o projeto de lei. 

3. Não há isenção para que conselheiros pastorais se coordenem 
com profissionais licenciados de saúde mental. (Por eles já 
serem ‘repórteres obrigatórios’ sob a lei atual de abuso infantil, 
o clero pode ser obrigado a relatar qualquer referência que 
receberam de um profissional licenciado).
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o que o banimento do aconselhamento, de fato, faz: 

1. Categoriza  QUALQUER  aconselhamento que não afirme a 
suposta orientação sexual em menores como abuso infantil. 

2. Permite que profissionais licenciados recomendem tratamentos 
hormonais e “cirurgia de reatribuição de sexo” para questões de 
identidade de sexual, mas proíbe encorajamento para que as 
crianças vivam como o sexo que nasceram. 

3. Discrimina prestadores de saúde mental por seu ponto de 
vista sobre uma questão muito controversa. 

4. Ignora o recente testemunho público de homens e mulheres, 
muitos dos quais foram abusados sexualmente quando crianças, 
que se beneficiaram com este tratamento. 

5. Proíbe o tratamento, incluindo, “terapia da conversa,” que 
algumas crianças e seus pais querem e acham útil. 

6. Abusa menores de idade por lhes negar opções de tratamento 
legítimas. 

Ativistas pró-gay e seus aliados legislativos — com o poder da 
recente decisão do Supremo Tribunal sobre casamento entre 
pessoas do mesmo-sexo — estão fazendo fortes pressões para 
a aprovação deste projeto de lei. A revolução sexual se moveu 
rapidamente - começando com a redefinição do casamento `a 
agora definir a sexualidade de nossos filhos `a eles mesmos, 
categorizando-os, contra os desejos de seus pais e seus próprios, 
como prisioneiros permanentes `a um estilo de vida indesejado.
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O que podemos fazer agora?

1. Ore. 
Peça que a igreja fale, de maneira cativante e sem 
compromissos, a Palavra de Deus `a nossas vidas nesta área 
da sexualidade.  

2. Seja um ativista-de-dois-minutos. 
Entre em contato com seus legisladores sobre o Projeto 
de Lei da Câmara No. 97, “Uma lei relativa as práticas 
abusivas para mudar a orientação sexual e a identidade 
de gênero em menores.” Diga-lhes que você se opõe a esta 
proibição do aconselhamento familiar. Para se informar 
mais visite: mafamily.org/legislation  

3. Conecte sua igreja com um ministério local, 
como o ‘vivo em cristo’ (Alive in Christ). 
Vivo em Cristo (Alive in Christ) é um ministério baseado em 
Massachusetts, interdenominacional, Centrado-em-Cristo,  
que ajuda homens e mulheres a encontrar liberdade em sua 
peleja com a atração ao mesmo-sexo. Você pode visitar seu 
site: alive-in-christ.net/ministry.html  ou ligar: (617) 880-
9099. 

4. Explore os recursos gratuitos disponíveis 
do foco na família (focus on the family) e 
compartilhe-os com sua igreja. 
Foco na Família (Focus on the Family) desenvolveu uma 
série de recursos, Valores Vivificantes (Thriving Values) para 
ajudar você, sua família e sua igreja a falar—Biblicamente, 
com confiança e de forma cativante—sobre a questão 
da homossexualidade. Baixe (download) seus guias 
complementares, práticos e envolventes, que exploram 
como responder a alguém que está pelejando com a atração 
pelo mesmo-sexo.136
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Perguntas de discussão em grupo parte 1
1. Com a questão do ‘casamento’ homossexual, quem está 

realmente do lado errado da história; O movimento progressista 
moderno, ou aqueles que apoiam a compreensão tradicional do 
casamento, apoiada por milhares de anos de história? 

2. Quais são as implicações morais e culturais mais amplas 
(discutidas via vídeo de classe) da decisão do Bispo Gene 
Robinson de deixar sua esposa e ‘casar’ um homem? Como 
foi que sua decisão de deixar sua esposa afetou todos os 
casamentos? 

3. Olhemos 1 Cor 6: 9-11. “Vocês sabem que os maus não terão 
parte no Reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os 
que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, 
os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não 
terão parte no Reino de Deus. Alguns de vocês eram assim. Mas 
foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e 
aceitos por ele por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito 
do nosso Deus.” Qual é a esperança para todos os pecadores, 
incluindo homossexuais? 

4. A questão da homossexualidade afeta pessoalmente muitos 
de nós, através de amigos, colegas de trabalho e membros da 
família. Por que esse aspecto pessoal torna este um tema tão 
difícil de trabalhar com? 
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5. Leiamos 2 Tim 4:3: “Pois vai chegar o tempo em que as pessoas 
não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão 
os seus próprios desejos. E arranjarão para si mesmas uma 
porção de mestres, que vão dizer a elas o que elas querem 
ouvir.”  Como este versículo é relevante, no que diz respeito a 
discutir a homossexualidade e seu tratamento pela igreja? 

6. Leiamos 2 Tim 4:2 e 5: “Pregue a palavra, esteja preparado a 
tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a 
paciência e doutrina.” ... “Você, porém, seja moderado em tudo, 
suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra 
plenamente o seu ministério.” Como Paulo adverte Timóteo? O 
que Timóteo deve fazer, à luz do meio-termo que acontece ao 
seu redor? Qual é a nossa missão como igreja? 

7. O que se entende pela idéia “identidade homossexual”? Como 
isso está levando o conceito mais longe do que  orientação 
homossexual, ou desejos homossexuais? Será que a Bíblia 
reconhece essa idéia de identidade? 

8. Por que existe tal ênfase cultural em legitimar a identidade 
homossexual? Qual é o desígnio de Deus para a nossa 
verdadeira identidade? 

9. Será que você deve ser definido pelo que você sente, 
especificamente por seus desejos sexuais? Porque ou porque 
não? 
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10. O que a Bíblia tem a dizer sobre a homossexualidade? Vejamos 
os versículos na página 95 do guia de trabalho. Por que 
deveríamos estar Biblicamente preparados para discutir a 
homossexualidade? 

11. As crianças de Ló cresceram na cultura de Sodoma. Como estão 
nossos filhos vulneráveis a uma cultura de imoralidade sexual? 
O que podemos fazer sobre isso? 

12. O casamento, o exército e os escoteiros cairam nas garras 
agressivas da agenda homossexual. O que aprendemos hoje e 
como podemos viver e advogar `a luz desse conhecimento? 

13. Como podemos orar sobre a imoralidade sexual de nossa 
cultura que está fazendo pressão agressiva contra nossas 
escolas, igrejas e famílias? 
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Perguntas de discussão em grupo Parte 2
1. O que podemos aprender com o desarmamento da política: 

“Não Pergunte, Não Diga”? 

2. O que lhe surpreende sobre o clima político de MA? 

3. Por que será que Massachusetts está, tão freqüentemente, na 
vanguarda da agenda sexual radical? O que isso significa para 
nós, como Cristãos, neste Estado Democrático? 

4. Quais são as oportunidades e riscos associados com o estar na 
linha de frente deste movimento cultural sexual? 

5. Será que isto deve surtir efeito em como atuamos como  
comunidade eclesiástica? 

6. Por que a “Proibição de Aconselhamento” é tão assustadora? 
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7. Por que será que a “Proibição de Aconselhamento” infringe tão 
fortemente sobre a nossa liberdade religiosa como Cristãos? 

8. Como isso é uma violação da liberdade de expressão e dos 
direitos dos pais? 

9. Como será que esse projeto de lei, de fato, prejudicaria crianças, 
e não as protegeria, como sugerem os proponentes? 

10. Por favor, gaste algum tempo para olhar a página 119.   Quais 
são algumas maneiras práticas que você, sua igreja ou pequeno 
grupo pode orar e defender o casamento Bíblico e a liberdade de 
expressão religiosa em Massachusetts? 

11. Como podemos orar por crianças que lutam com questões de 
identidade sexual, por seus pais, conselheiros e legisladores, à 
luz dessa legislação proposta e da ideologia por trás disso?
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Capítulo VI: 

   Identificação Sexual   
E Transexualidade   
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Quem estava envolvido:

Andrea Lynn Schultz, 
filha adolescente de Robin 
Noel de RI e Christopher 
Schultz de MA. 

O que 
aconteceu:

Andrea,  crendo ser um 
rapaz preso no corpo de 
uma moça, aos 16 anos,  
fez a transição de viver 
como um adolescente do 
sexo masculino. 

Quando 
aconteceu:

Inverno de 2013-2014.

Onde aconteceu:

A cirurgia de cima de Andrea (uma mastectomia eletiva dupla), 
ocorreu no Centro Médico Baystate (Baystate Medical Center), 
Springfield, MA. Sua história completa, com fotos de antes e 
depois, foi promovida em um noticiário de quatro partes pelo 
Jornal Providência.137  

Diretamente das Manchetes

“Na verdade, Andy - A jornada da identidade sexual de um adolescente.”  

– Jornal Providência (Providence Journal)

Andrea before “transitioning,” Providence Journal
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Porque aconteceu:

Sua mãe disse que Andrea nasceu: “Com coração, mente e alma 
de homem num corpo de mulher.” Andrea dizia a sua mãe que, 
“Deus cometeu um erro.” Andrea afirma que seu corpo e cérebro 
não combinam. Seu corpo diz “garota.” Seu cérebro diz “garoto.” 
Ou, como ela diz, “sou um cara trans.”

Médicos estão colaborando com 
um transtorno mental ao invés 
de tratá-lo.

Tragicamente, muitos na 
profissão médica estão 
promovendo uma ideologia 
radical e anti-científica sobre 
sexo e gênero (gender). Andrea 
foi, inicialmente, vista pela 
Dra. Michelle Forcier, chefe 
do Hospital Infantil Hasbro 
“Serviços da Saúde Sexual e do 
Gênero” em Providence, RI.  Segundo o seu site:

O Hospital das Crianças Hasbro (Hasbro Children’s Hospital) 
presta cuidados `a uma crescente população de crianças, 
adolescentes e jovens adultos que não se conformam ao seu sexo ou 
são trans-identificados.

Eles, especificamente, estabelecem a ideologia que conduz seu 
programa em uma seção intitulada: “Nossa Filosofia”:

O gênero (gender) (nossa masculinidade ou feminilidade) e a 
sexualidade (`a quem somos atraídos e queremos amar) são dois 
aspectos essenciais e diferentes quanto ao crescer e amadurecer de 
um adulto saudável. O gênero (gender) e a sexualidade não estão 
gravados em pedra: Indivíduos se identificam e expressam o gênero 
(gender) por várias maneiras, e gênero (gender) e sexualidade podem 
se tornar fluidos e mudar ao longo da vida de alguém. 

Andrea as a young girl, Providence Journal
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Acreditamos que explorar o gênero (gender) e a sexualidade seja um 
processo normal e potencialmente vitalício. Nosso objetivo é apoiar 
você e sua visão de si mesmo de uma maneira segura e saudável.138

 
Dr. Forcier reivindica:

Seu cérebro é o seu maior órgão sexual. O cérebro e o corpo podem 
não estar na mesma página. Todo mundo nasceu com um certo 
gênero (gender), e todo mundo nasceu sexual; O gênero de todos, 
assim como a biologia e a sexualidade podem estar, tipo, nesta curva 
em forma de sino, onde há uma graduação .... Dos 54 adolescentes 
‘que não se conformaram ao seu gênero,’ 
e receberam bloqueadores da puberdade 
... todos eles continuaram com os 
hormônios trans-gênero.139

Como aconteceu:

Depois de meses de injeções 
de testosterona, Andrea teve 
“reconstrução cirúrgica do tórax,” 
uma mastectomia electiva dupla, 
referida como “cirurgia de cima.” Ela, 
provavelmente, terá que continuar 
com suas injeções de testosterona 
semanalmente pelo resto de sua vida. 
Ela também teve seu nome legalmente 
alterado para: “Andrew Gano Noel.”

“Andy, agora com 17 anos (30 de novembro de 2013), um mês antes 
da mudança legal de nome e vários meses antes da reconstrução 

do tórax, de feminino-para-masculino, a cirurgia de ‘cima’ que 
trará uma aparência mais masculina. Apesar do fato deste ser um   

passo incomum na idade de andy, sua família e médicos apoiam 
plenamente esta decisão que radicalmente muda uma vida.” 140

Andrea injetando hormônios masculinos, Jornal Providência 
(Providence Journal). (Foto de Andrew Gano Noel)
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Houve muita atenção da mídia `a “transição” do ex-atleta olímpico, 
Bruce Jenner, `a uma mulher chamada “Caitlyn.”
Apesar de ser pai de quatro filhos 
e de ganhado medalha de ouro no 
Decatlo Masculino, Jenner insiste 
que é realmente uma mulher e se 
submeteu à cirurgia para fazer 
seu corpo parecer mais feminino. 
Se esse comportamento é 
destrutivo para alguém de 
65 anos de idade, de maior 
apreensão é a crescente tendência 
entre adolescentes, e até mesmo 
crianças, “transicionando” ao 
sexo oposto através de injeções 
hormonais e cirurgia.

Você Sabia?   

Ativistas transexuais (transgender)  insistem em usar o termo, 
“cirurgia de reatribuição de sexo,” em vez de, “operação de 
mudança de sexo,” por acreditarem que somos “atribuídos 
um sexo no nascimento.” A cirurgia é vista como corrigir 
uma suposição equivocada feita no nascimento.   Todavia, 
esta terminologia Orwelliana não altera o fato biológico de 
que o sexo é, de fato,  “designado” pelo cromossomo X ou Y 

do pai na concepção. 

“Mercado da vaidade (Vanity Fair)  
Me chame ‘Caitlyn’”    

Capa da Revista Feira da Vaidade (Vanity Fair)
Junho de 2015 (Foto)
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FUNDAMENTOS     
BÍBLICOS

• Gênesis 1:27 
 
“ Assim Deus criou os 
seres humanos; Ele os 
criou parecidos com Deus. 
Ele os criou homem e 
mulher.” (NTLH) 

• Deuteronômio 22:5 

 “A mulher não usará roupas de homem, e o homem não 
usará roupas de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, tem 
aversão por todo aquele que assim procede.”  (NVI)

• 1 Coríntios 11:6-7 

“Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o 
cabelo; se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo 
cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. 7 O homem não 
deve cobrir a cabeça, visto que ele é imagem e glória de Deus; 
mas a mulher é glória do homem.” (NVI) 

O transgenderismo obscurece, intencionalmente,  a 
distinção ordenada por Deus entre homem e mulher.  Este é, 
novamente, um exemplo da arrogância desafiando o desígnio 
de Deus, para que este se equivala aos desejos humanos.

“Ele os criou homem e 
mulher.”
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“Transgenderismo” é o “T” em LGBT. Paul McHugh, ex-psiquiatra-
chefe no Hospital Johns Hopkins, passou muitos anos estudando 
e tratando transgenderismo ou o transtorno da identidade 
sexual. Nos anos 60, Johns Hopkins foi o primeiro centro médico 
americano a se envolver com a “cirurgia de reatribuição sexual.”141  

Uma década mais tarde, depois de concluir um estudo que 
considerou que essas operações “não traziam benefícios 
importantes” aos pacientes, o hospital deixou de realizá-las.  
Apesar disso, a filosofia subjacente ao transgenderismo, que “o 
sexo biológico de alguém é uma escolha ... que se você é homem 
ou mulher, menino ou menina, é mais uma disposição ou uma 
percepção sobre si mesmo do que um fato da natureza,” começou a 
obter ampla aceitação na década de 1980.

Quando um homem, por exemplo, afirma que ele “se identifica 
como mulher,” essa é a idéia de que ele é, em algum nível 
fundamental, uma mulher aprisionada no corpo de um homem. 
Quando isso é aceito como verdadeiro, torna-se fácil justificar o 
“tratamento” do corpo com hormônios e a amputação cirúrgica de 
órgãos saudáveis.  Entretanto, como observa o Dr. McHugh,

A disforia de gênero (gender)... pertence à família de suposições 
igualmente desordenadas sobre o corpo, como anorexia nervosa e 
distúrbio dismórfico corporal. Seu tratamento não deve ser dirigido ao 
corpo com cirurgia e hormônios da mesma forma que ninguém trata 
pacientes anoréxicos que temem a obesidade com lipoaspiração.142 

Como chegamos 
Até aqui?
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Um homem, Walt Heyer, passou sete anos vivendo como “Laura” 
depois de ter sido “diagnosticado com transtorno de identidade 
sexual e ser submetido a cirurgia de mudança de sexo.” Ele, 
eventualmente, fez inversão de sua cirurgia, o que nem sempre 
é possível, e agora fala publicamente sobre sua experiência em 
entrevistas freqüentes da mídia e por seu site: 
sexchangeregret.com.

Tragicamente, esses tipos de injeções hormonais e cirurgias não 
se limitam aos adultos. Como demonstrado pelo caso de Andrea 
Schultz e o Centro Médico Baystate (Baystate Health), os médicos 
e profissionais de saúde mental estão incentivando crianças a se 
envolverem nesses “tratamentos.” Muitas vezes, eles até sugerem 
“bloqueadores da puberdade,” enquanto crianças decidem 
quão comprometidos estão com sua identidade de gênero.143 
Isto é, tipicamente, “um grupo de drogas que são prescritas por 
um endocrinologista para subjugar ou inibir a puberdade. Os 
medicamentos funcionam por suprimir a produção de hormônios 
sexuais (testosterona e estrogênio).”144

EX-TRANSEXUAL É CONTRA CIRURGIA DE REATRIBUIÇÃO AO 
VIVO NA CNN: www.youtube.com/watch?v=hJG6BrQLbCw
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Essas idéias sobre sexo e gênero (gender) estão sendo 
agressivamente promovidas `a crianças nas escolas públicas e 
apresentam uma ideologia abrangente de que o sexo biológico faz 
parte de um amplo e fluido “espectro” da sexualidade humana. 
Talvez o exemplo mais explícito disso seja o agora ubíquo 
infográfico: 

“Gênero (gender) é algo que todo mundo pensa que entende, 
mas a maioria das pessoas não compreende. Como a Origem. 
O gênero não é binário. Não é: “ou isto, ou aquilo.” Em muitos 
casos é: “ambos e também.” Um pouco disto, uma pitada 
daquilo. Este pequeno guia saboroso destina-se a ser um 
aperitivo para a compreensão quanto ao gênero. Tudo bem se 
você tiver fome de mais. De fato, essa é a idéia.” 

“Genderbread Person,” It’s Pronounced Metro Sexual
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Este tipo de menu sexual, 
“escolha sua própria aventura,” 
está, cada vez mais, sendo 
abraçado por vastas partes 
da nossa sociedade.  Até 
mesmo Facebook está agora 
promovendo essa ideologia, 
oferecendo 58 “opções 
diferentes de gênero” `a seus 
usuários.145 Entre estas estão 
termos incompreensíveis, como: “Cisgender” (identidade de gênero 
que corresponde ao sexo atribuído no nascimento), “Genderqueer” 
(ou seja, gênero queer), “Neutrosis” ( ou seja, gênero neutro) e 
“Dois-Espíritos” (Two-Spirit, termo usado por nativos norte-
americanos para descrever certas pessoas em sua comunidade com 
o espírito masculino e feminino).

Personalizando o Gênero:

Andrógino 
Hermafrodita
Gênero fluido 
Gênero não-conformista
Questionando o gênero 
Gênero variável
Gênero queer 
Sem-gênero 
Bi-gênero 
Cis-gênero
(gênero que corresponde `aquele com o qual alguém nasceu)
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A administração Obama também tem 
promovido o transgenderismo como uma 
questão de direitos civis. Em Dezembro de 
2014, o Departamento da Justiça anunciou 
uma nova política que estende a proteção do 
Título VII da Lei de Direitos Civis de 1964 `a 
“Reivindicações de discriminação baseadas 
na identidade de sexual de um indivíduo, 
incluindo o status de transgênero.” O 
Procurador-Geral, Eric Holder, informou 
todos os chefes de repartição do Departamento da Justiça que 
“[Isto] ajudará a promover um tratamento justo e consistente `a 
todos os requerentes.  E reafirma o compromisso do Departamento 
da Justiça em proteger os direitos civis de todos os americanos.”146

Até mesmo os militares estão sob pressão para normalizar 
o transgenderismo em suas categorias. Em Julho de 2015, o 
Departamento da Defesa anunciou que formaria um grupo 
de trabalho para explorar a possibilidade de homens servindo 
abertamente como mulheres e vice-versa. De acordo com o 
Secretário da Defesa, Ash Carter, “os regulamentos atuais do 
Departamento da Defesa com relação aos membros do serviço 
transexuais estão desatualizados e estão causando uma incerteza 
que distrai os comandantes de nossas missões centrais ... Temos 
soldados, marinheiros, aviadores e fuzileiros transexuais 
(transgender) — Patriotas Americanos  reais — Sei que estão 
sendo prejudicados por uma abordagem desatualizada, confusa e 
inconsistente, que é contrária ao nosso valor pelo serviço e mérito 
individual.”147

U.S. Department of Defense website
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Os principais meios de comunicação, como o Jornal Globo de 
Boston (Boston Globe), também têm, consistentemente, retratado 
o transgenderismo como o próximo movimento de direitos civis 
e apresentado, positivamente, as provações  e a “coragem” das 
crianças que “transicionam” de um sexo `a outro. Por isso, foi 
muito revelador notar que um recente artigo no Globo, intitulado, 
“O que Faz Alguém Ser Gay,” admitiu o seguinte, ao descrever 
a experiência de um jovem que costumava se identificar como 
feminino:

Patrick é, no que tudo indica, feliz e bem ajustado, 
um grande empreendedor e um garoto simpático. A 
maioria dos “persistentes” nunca teriam sido capaz 
de suprimir, com sucesso, a sua disforia quanto a 
[identidade sexual] por anos,  portanto o fato de 
que a sua parece ter desaparecido sugere que ele 
realmente superou isso, como superam a maioria 
das crianças que têm não-conformidades de 
gênero (gender) na infância.148

 



137

A Linguagem Da 
Reatribuição De Gênero 

Em Maio de 2013, o Manual de Diagnóstico e Estatística de 
Transtornos Mentais (conhecido como “DEM” DSM) foi atualizado 
`a sua quinta edição. Este “DEM V” é a publicação padrão utilizada 
pelos profissionais de saúde mental para diagnosticar e tratar 
seus pacientes. Uma das alterações mais divulgadas nesta última 
atualização do DEM foi a mudança na terminologia de “Transtorno 
de Identidade de Gênero (Gender)” para “Disforia de Gênero 
(Gender).”

Um comunicado de imprensa da editora afirmou que, “DEM-5 
visa evitar o estigma e garantir cuidados clínicos `a indivíduos que 
se vêem e se sentem como sendo de um gênero diferente do seu 
gênero atribuído.  Substitui a designação diagnóstica de “transtorno 
de identidade de gênero (gender)” `a “disforia de gênero (gender),” 
assim como faz outros esclarecimentos importantes nos critérios. 
É importante notar que a não-conformidade de gênero (gender) 
não é em si um transtorno mental. O elemento crítico da disforia 
de gênero (gender) é a presença de sofrimento clinicamente 
significativo associado a esta condição.”
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Características da 
condição

Há pelo menos duas coisas muito preocupantes a observar nesta 
declaração. A primeira é a admitida razão para fazer essa mudança 
significativa na terminologia de “transtorno” `a “disforia.”  Isso 
foi feito, especificamente, para normalizar e ‘desestigmatizar’ o 
transgenderismo, mas ainda manter a condição no DEM para que 
esta possa permanecer como um princípio básico para a cobertura 
de seguro para “tratamentos” médicos, como injeções hormonais 
e cirurgia eletiva. A mudança não foi feita com base em novas 
evidências científicas e, ainda assim, o transgenderismo, de repente, 
não é mais classificado como um “transtorno.” 

Em segundo lugar, há a curiosa linguagem de ser “atribuído” um 
gênero (gender). De fato, algumas leis definem a identidade de 
gênero (gender) como distinta do “sexo atribuído no nascimento,” 
como se os médicos, enfermeiros ou pais determinassem, 
arbitrariamente, o sexo de um recém-nascido. Quando as pessoas 
dizem: “É um menino!” Ou “É uma menina!,” há uma clara razão 
biológica e anatômica para isso. A idéia de ser “atribuído” um sexo 
ao nascer é, simplesmente, uma negação da realidade.
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A revolução sexual sai do quarto e entra 
no banheiro 

Em Abril de 2016,  Carolina do Norte aprovou uma lei exigindo que 
as pessoas usassem banheiros públicos e vestiários consistentes com 
sua anatomia.  Isso foi feito em resposta a aprovação, na Cidade de 
Charlotte, de uma ordenança local permitindo, por exemplo, que 
homens usassem o que eles achassem que correspondesse a sua 
“identidade de gênero (gender).” Esta situação levantou a questão 
da identidade de gênero (gender) e acomodações públicas `a um 
debate nacional, com grandes corporações, como PayPal, Whole 
Foods e General Electric ameaçando boicotar todo o estado de 
Carolina do Norte (CN) se não revogasse instantaneamente sua 
nova lei “discriminatória.” Felizmente, os legisladores da CN se 
mantiveram firmes e se recusaram a pôr em risco a privacidade e a 
segurança de seus constituintes, apesar da intimidação econômica 
dos grandes negócios.
 

Entretanto, poucos dias após a aprovação da lei em CN, o 
Departamento Federal da Justiça (DFJ) decidiu se envolver e 
emitiu uma diretriz declarando que todas as escolas públicas 
precisariam providenciar banheiros transexual (transgender) e 
acesso ao vestiário ou enfrentariam perda do financiamento federal  
para a educação.  Este Departamento da Justiça declarou que as 
reivindicações de discriminação quanto a identidade de gênero 
(gender) estavam agora cobertas pela lei federal  abrangidas sob a 
categoria “sexo” das leis existentes de não-discriminação no Título 
IX da Lei de Direitos Civis de 1964.

“Proteger a privacidade e a segurança de mulheres e  
meninas SIMPLESMENTE FAZ SENTIDO!!”
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A Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Loretta Lynch, anunciou 
que “não há espaço em nossas escolas para discriminação de 
qualquer tipo, incluindo a discriminação contra estudantes 
transexuais (transgender) com base em seu sexo.”149

Ao chegar do fim do mês, 11 estados haviam aderido a uma ação 
judicial contra o governo Obama, pedindo que esclarecesse o 
significado das leis federais de direitos civis quanto a questão da 
identidade de gênero (gender) e que prevenisse que escolas fossem 
punidas por simplesmente tentar manter a segurança de seus 
alunos.150

É provável que este caso, e outros como esse, se dirijam 
rapidamente ao Supremo Tribunal, o que poderia, mais uma vez, 
ignorar o significado claro da lei e a vontade do povo,  impondo 
uma mudança social radical por toda a nação. Felizmente, houve, 
essencialmente, apenas um caso até hoje em que um tribunal 
federal inferior estabeleceu a identidade de gênero (gender) como 
sendo uma classe protegida em um ambiente escolar, tal qual sexo 
ou raça. Especificamente, um distrito escolar de Gloucester, VA 
foi considerado culpado de discriminação ilegal por se recusar 
de deixar uma garota, que se identificou como menino, usar o 
banheiro dos meninos. A escola havia procurado o meio-termo 
de permitir o acesso do estudante transexual (transgender) aos 
banheiros unisex, mas isto foi rejeitado pelo estudante.151

Essa tem sido a tática consistente dos ativistas transgêneros, 
incluindo um caso quase idêntico em Orono, ME em 2014.152 Uma 
acomodação razoável `a alguém que está confuso sobre seu sexo, 
como usar banheiro ou vestiário designado `a apenas um ocupante,  
é descartada como sendo “discriminatória.” Mulheres transexuais 
(transgender) (homens que se identificam como mulheres), 
precisam ser autorizados a usar o banheiro das mulheres. Qualquer 
outra coisa é vista como sendo equivalente a negação de acesso que 
foi feita aos afro-americanos,  com banheiros que eram designados: 
“brancos apenas.” Esta é, obviamente, uma comparação absurda,  
todavia demonstra o completo sequestro da narrativa dos direitos 
civis por ativistas LGBTQ.153
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Por todo o país, muitas cidades e estados estão em processo de 
serem pressionados a aprovar as ordens de não-discriminação 
da Orientação Sexual e da Identidade de Gênero (Gender) 
(OSIG, SOGI). Estas, muitas vezes, representam graves ameaças 
à liberdade religiosa e trazem apreensões quanto a privacidade, 
como será discutido mais tarde. Em Massachusetts, a orientação 
sexual foi acrescentada à lista das classes protegidas do Estado 
Democrático em 1989. Nos últimos anos, tem havido um crescente 
impulso pela Coalizão Política Transgênero de Massachusetts  e 
outros grupos LGBTQ, para promulgar direitos especiais `aqueles 
que,  segundo o DEM, pelejam com a “disforia de gênero (gender).”

Em 2011, houve um prolongado debate público sobre um projeto 
de lei que teria acrescentado “identidade de gênero (gender)” às 
leis de anti-discriminação do Estado Democrático, lado-a-lado do 
sexo, raça, religião e orientação sexual. No entanto, a legislação 
foi apelidada de “Projeto de Lei do Banheiro,” pois faria uma 
discriminação ilegal impedindo, por exemplo, um homem de 
usar banheiro, vestiário, ou outra facilidade separada para o sexo 
feminino,  enquanto esse homem  se “identificar “como mulher.

Onde estamos agora em MA? 
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A definição de, “identidade de gênero (gender),” no projeto 
de lei foi, em si, fonte de confusão.  Sua descrição circular 
indicou que a identidade de gênero (gender) é: “Identidade, 
aparência ou comportamento relacionado ao gênero (gender),  
independentemente de se aquela identidade relacionada ao gênero 
(gender), aparência ou comportamento seja diferente daquela 
tradicionalmente associada à fisiologia do indivíduo ou ao sexo 
atribuído ao nascimento.”154 

Em outras palavras, o projeto de lei relegou o sexo de alguém a 
seu estado de espírito ou escolha mental, em vez de baseá-lo na 
realidade biológica. A identidade de gênero (gender) pode ser 
reivindicada SEM QUALQUER evidência objetiva; nem tampouco 
necessidade de diagnóstico médico ou diagnóstico de saúde 
mental, cirurgia de reatribuição ou tratamentos hormonais. 

Aqueles que advogaram para este projeto de lei não acreditam 
que homens são, necessariamente, homens e mulheres são, 
necessariamente, mulheres. Em vez disso, acreditam que a 
biologia é um fato inconveniente quando se trata de questões de 
identificação de gênero (gender).
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É fácil ver como isso pode ser abusado e levar `a violações 
da privacidade, em particular,  das mulheres e crianças. Pais, 
educadores, profissionais da saúde mental e líderes religiosos se 
opuseram, publicamente, 
ao Projeto de Lei do 
Banheiro de 2011.  Suas 
apreensões não foram 
sem fundamento. Por 
exemplo, um Bostoniano, 
que se identificou como 
mulher,  foi recentemente 
preso por se recusar a sair 
do banheiro do Abrigo 
Woods Mullen para 
Mulheres (Woods Mullen 
Women’s Shelter). Entretanto, eventualmente, foi recompensado com 
US $ 20.000, com dinheiro dos contribuintes, depois de processar 
a cidade sob uma ordenança local que tornou esta política de 
banheiro lei em Boston.155

Apesar do Projeto de Lei do Banheiro aparentar, naquela altura,  
ser incapaz de reunir votos suficientes para ser aprovado, em 15 
de Novembro,  no penúltimo dia da sessão legislativa de 2011,  a 
Câmara dos Deputados de MA aprovou uma versão modificada do 
projeto de lei.  A concessão política feita pelos defensores do projeto 
de lei foi de remover a linguagem, “acomodações públicas,” da 
legislação. Traduzindo, banheiros e vestiários não seriam afetados.
 
Segundo o Serviço de Noticiários da Câmara do Estado, com o 
tempo se esgotando e um cronograma cheio de projetos de lei para 
aprovar, os líderes da Câmara usaram “uma manobra incomum 
... limitar o debate sobre o projeto de lei a uma hora.”156  Quarenta 
minutos dessa hora foram ocupados por dois apoiantes do projeto 
de lei, o representante, Eugene O’Flaherty e o representante, Carl 
Sciortino, deixando oponentes pouco tempo para falar ou mover 
qualquer das mais de 40 emendas apresentadas para estudar os 
vários efeitos do projeto de lei.

“Mulher” transgênero presa no Abrigo de Boston, Globo de Boston (Boston Globe) (Foto)
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Em última análise,  manter a linguagem de ‘acomodações públicas’ 
fora do projeto de lei de 2011 foi uma vitória para a segurança, 
privacidade e modéstia de mulheres e crianças que têm a 
expectativa de estarem seguros em banheiros públicos. O que foi 
passado acrescentou identidade de gênero (gender) às leis de anti-
discriminação do Estado nas áreas de habitação, finanças, emprego 
e educação. 

Transgenderismo nas escolas de MA 

Não demorou muito para que a burocracia 
estatal da educação tentasse expandir a 
nova lei para cobrir banheiros em escolas 
públicas. Em Fevereiro de 2013, o Comissário 
da Educação de Massachusetts, Mitchell 
Chester,157  informou os diretores de escolas 
de nível K-12 (jardim de infância `a escola 
secundária),  que deveriam permitir que 
meninos e meninas, de qualquer idade,  os quais se identificassem 
como transexuais (transgender), a utilizar o banheiro e o vestiário 
da escola pública de sua escolha — estabelecendo, pela primeira 
vez na história do Estado, que meninos fossem permitidos em 
banheiros de meninas (e vice-versa) de acordo com a vontade do 
aluno.

O documento de orientação em questão foi a interpretação do 
Comissário da Lei de Direitos Transgêneros que foi assinada em 
2011 e que entrou em vigor em Junho de 2012.  Este documento 
de política foi apelidado de “Furtividade do Projeto de lei do 
Banheiro,” pois Chester usou um decreto burocrático para forçar 
banheiros de gênero-neutro em crianças de idade escolar, algo que 
os legisladores não imporiam `a adultos.

Mitchell Chester, WBUR
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O documento de onze páginas, de espaçamento simples, 
implementado discretamente no início de um fim-de-semana de 
três dias e durante a semana de férias escolares, apresentou uma 
lista de regras de longo alcance relacionadas a “identidade de 
gênero (gender)” nas escolas públicas:158

• Meninos que ‘se identificam’ como meninas agora poderiam 
usar o ‘banheiro e o vestiário’, das meninas e vice-versa.  
 

• Diretores foram informados para deixar claro que os estudantes 
podem usar qualquer banheiro que “corresponda à identidade 
de gênero (gender) do aluno.” 

• De acordo com o documento, “o desconforto [do restante do 
corpo estudantil ou dos pais] não é razão para negar o acesso ao 
estudante transexual (transgender).” 

• Funcionários escolares são desencorajados a informar os pais 
das decisões de identidade de gênero (gender) de seus filhos, e 
os alunos podem até decidir ser um sexo em casa e outro gênero 
(gender) na escola. 

A nova política também impactou os vestiários e o atletismo 
interescolar. Todos os times escolares agora se tornariam, 
essencialmente, mistos, como os estudantes podendo jogar em 
qualquer equipe que eles sentem corresponder a sua identidade 
de gênero (gender). A política até mesmo citou o exemplo de um 
estudante do sexo masculino participando como menina em um 
esquadrão feminino de líderes da torcida. 

Felizmente os pais, ultrajados, confrontaram o comissário e ele foi 
forçado a admitir que sua nova política não era “um mandato,” 
mas apenas sua “orientação” `as escolas públicas. Comitês escolares 
locais ainda têm o direito de determinar por si mesmos como lidar 
com as inquietações dos alunos quanto a questões de identidade de 
gênero (gender).
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Legislação atual em MA

Projeto de lei da câmara no. 4343 / 
projeto de lei do senado no. 735 
“lei relativa a identidade de gênero e a anti-discriminação,” 
também conhecida como, “o projeto de lei do banheiro” 

Como prometeram fazer imediatamente após a aprovação da lei de 
2011, os ativistas transgêneros estão agora lutando especificamente 
para que a lei seja alterada 
para incluir acomodações 
públicas, isto é: Banheiros, 
vestiários, academias  de 
ginástica, abrigos, etc. 
Esta é uma aggresão 
dramática sobre os direitos 
de privacidade, segurança e modéstia de todos os cidadãos deste 
Estado Democrático,  particularmente `as mulheres e crianças.

Defensores do Projeto de Lei do Banheiro alegam que isto é 
necessário para evitar discriminação, que esse foi o propósito da 
lei dos Direitos dos Transgêneros aprovada em 2011.  O projeto de 
lei atual é principalmente sobre a obtenção de acesso à “instalações 
legalmente segregadas por sexo” que os legisladores, por bons 
motivos, se recusaram  a incluir no projeto anterior.

Um dos argumentos mais persistentes a favor do projeto de lei 
do banheiro foi que isto é necessário para proteger aqueles que 
estão pelejando com questões de identidade de gênero (gender) 
de sofrerem discriminação em locais de públicos, especificamente 
hospitais.

Um projeto de lei perante a Assembléia Legislativa alteraria a lei 
para proteger transexuais e indivíduos não-conformistas, quanto 
ao seu gênero (gender), da discriminação em espaços públicos, 
como hospitais, cafeterias e lojas.159

“Coalizão Política Transgênero de Massachusetts”
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Obviamente, ninguém quer que indivíduos sejam recusados 
tratamento médico adequado nos hospitais de Massachusetts.  
Portanto, é importante dar uma olhada no que este argumento 
realmente implica.  Felizmente, já temos, em nosso Estado 
Democrático, um caso muito bem documentado julgado pela 
Comissão de Massachusetts Contra a Discriminação (CMCD,  
MCAD).

Como relatou o artigo do Jornal Times de Nova Iorque (New York 
Times) em Janeiro de 2014: 

Andy Inkster, homem transgênero  
(transgender) [mulher que 
se identifica como homem], 
sempre quis ter filhos biológicos. 
Então, quando embarcou na 
transição do sexo feminino para 
o sexo masculino aos 18 anos — 
mudando seu nome, tomando 
testosterona e, eventualmente, 
se submetendo a cirurgia para 
remover seus seios — deixou seus 
órgãos reprodutivos femininos 
intactos.

Com seus vinte e poucos anos, decidiu que era hora. Parou de 
tomar testosterona e começou a tentar engravidar.  Eventualmente,  
em 2009,  depois de começar a pós-graduação na Universidade de 
Massachusetts em Amherst, procurou tratamento de fertilidade no 
Baystate Medicina Reprodutiva (Baystate Reproductive Medicine). 
O Baystate foi uma das poucas clínicas no país com uma política 
anti-discriminação quanto a identidade de gênero (gender). No 
entanto, Baystate se recusou a tratá-lo, argumentando que não 
tinha experiência suficiente para tratar pacientes transgênicos.160

Andy Inkster, Milkshare Forum
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Depois de encontrar outro hospital para inseminá-la artificialmente, 
Inkster deu luz `a uma menina. No entanto, ela acreditou que 
a conduta do Baystate a tinha submetido a uma discriminação 
ilegal. Ela, portanto, apresentou uma queixa perante a CMCD,161 
que estabeleceu causa provável de que “ele” foi discriminado 
exclusivamente com base no sexo. Como resultado, Baystate 
resolveu a reclamação com uma liquidação monetária.

À luz deste caso, merecem destaque as seguintes observações em 
relação ao Projeto de Lei do Banheiro:

1. O CMCD já é hábil em tratar com êxito alegações de 
discriminação contra indivíduos transgênicos em 
acomodações públicas, incluindo hospitais. 

2. Foi estabelecido pelo CMCD que Baystate “discriminou” 
por não acreditar que tinha a experiência necessária para 
inseminar artificialmente um homem transgênico que: 

a.  É biologicamente fêmea; 

b.  Teve ambos seios removidos em um procedimento eletivo 
conhecido como “cirurgia de cima”; 

c.  Já tinha sofrido anos de tratamentos hormonais através de 
injeções de testosterona.
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Portanto, devemos considerar estas questões:

1. Precisamente,  qual tipo de “discriminação” quanto as 
acomodações públicas, como hospitais, ainda não está 
protegida pelas leis de MA e pela política do CMCD? 

2. Se o Baystate Medicina Reprodutiva pode agora ser 
forçado, contra seu próprio julgamento médico, a praticar 
a inseminação artificial de uma mulher que tentou se 
transformar em um homem por meio de injeções hormonais 
e cirurgia, que atos de “discriminação” ainda, possivelmente, 
podem estar além do alcance do CMCD? 

3.  Se o Projeto de Lei do Banheiro for aprovado, quais 
“proteções legais” serão adicionadas às leis de MA que 
restringirão os direitos de outros cidadãos de MA e 
exporão acomodações públicas a disputas discriminatórias 
dispendiosas e desconcertantes, como foi o caso do Baystate?

O exemplo de Andy Inkster e Baystate serve para demonstrar 
que a lei, tal como está, já oferece proteção contra a discriminação 
envolvendo transgenderismo e identidade de gênero (gender) em 
acomodações públicas.
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Criminalizando a divergência  

O Projeto de Lei do Banheiro não só é desnecessário como 
plataforma das reivindicações da discriminação de identidade de 
gênero (gender), mas também servirá para penalizar hospitais, 
restaurantes, academias de ginástica, abrigos e outras facilidades 
que fornecem alojamento ao público através de seu padrão jurídico 
vago que cria sérias apreensões quanto a privacidade. A lei chega 
a impor responsabilidade criminal sobre igrejas e pais que tentam 
evitar o uso de banheiros e vestiários transgênicos.

A seção de lei que o Projeto do Banheiro alteraria, Capítulo 272  
Seção 92A,  afirma,  em sua parte relevante: “Nenhum proprietário, 
locatário, gerente, superintendente, agente ou empregado de 
qualquer lugar de alojamento público ... poderá ... exibir ... 
qualquer ... quer seja um comunicado,  ou sinalização desenhada ou 
impressa de qualquer tipo, ou descrição intencionada a discriminar 
ou, de fato, discriminando indivíduos de qualquer ... identidade de 
gênero (gender)” .... (o termo, “identidade de gênero (gender),” será 
adicionado se o Projeto de Lei do Banheiro for aprovado).162 

PUBLIC ACCOMMODATIONS INCLUDE:

Locker Rooms

Bathrooms Shelters

Fitness Centers

Dressing RoomsChurches

Nursing Homes
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Se este projeto de lei for aprovado, ter uma placa ao lado de um 
banheiro feminino, dizendo,  “Apenas Mulheres Biológicas ,” 
poderia ser visto, segundo a lei, como se fosse uma placa, dizendo,  
“Apenas Brancos.”  Isso seria uma violação da Lei de anti-
discriminação de MA para com as acomodações públicas. A pena 
para tal violação inclui punição, “por uma multa de não mais de 
cem dólares, ou prisão por não mais de trinta dias, ou ambos.”164

NOTE:
Embora  igrejas não sejam normalmente consideradas, “acomodações públicas,” é 
importante estar ciente que em uma seção do site da Procuradoria Geral (PG) de 

MA dedicada aos direitos civis em acomodações públicas, há uma lista ligeiramente 
diferente.163  Esta inclui, “Casas de culto.” Especificamente, o Procurador-Geral 

afirma, “Locais de alojamento público incluem: Auditórios, centros de convenções, 
salas de aula, casas de culto e outros locais de reunião pública.” 

O IFM (MFI)  entrou em contato com o escritório da PG e perguntou sobre essa, 
aparente, discrepância entre a lei estatutária e a informação em seu site. Depois 
de despenderem algum tempo, nos disseram que o que estávamos perguntando 

exigiria uma “opinião legal” e que deveríamos dialogar sobre isso com um advogado.  
Apesar de não concordarmos com a avaliação da PG, tal qual afirmada em seu site, 

estamos apreensivos que as “casas de culto” talvez tenham que entrar em litígio 
com o escritório da PG para defender seus direitos de primeira emenda, os quais são 

evidentes, no evento de uma reivindicação contra elas de discriminação quanto a 
identidade de gênero (gender). Continuamos a investigar essa questão.
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Além disso, o Projeto de Lei do Banheiro também acrescenta o 
termo, “identidade de gênero (gender),” à Seção 98 do Capítulo 
272, que se lê, na sua parte relevante: “Quem quer que seja que 
faça qualquer distinção, discriminação ou restrição por raça, cor, 
credo religioso, sexo, [ou] identidade de gênero (gender) ... relativo 
à admissão de qualquer indivíduo, ou seu tratamento em qualquer 
lugar de alojamento público ... será punido com multa não superior 
a dois mil e quinhentos dólares ou prisão por não mais de um ano, 
ou ambos, e será legalmente responsável perante qualquer pessoa 
prejudicada por tais danos ... “165

Isto significa que se um pai tentar impedir que um homem entre no 
banheiro ou no vestiário que está sendo usado por sua filha, pode 
ser encarcerado por até um ano e enfrentará danos punitivos se esse 
homem afirmar se identificar como mulher.

Esperamos que aprisionamento não seja algo provável, mesmo 
em MA —por alguém se recusar ou colocar cartaz para esse 
efeito,  quanto a entrada de um homem biológico no banheiro 
das mulheres, por este acreditar ser mulher.  Todavia, levando 
em consideração o clima político e cultural atual a respeito desta 
questão, vale a pena mencionar que a base legal para fazê-lo estaria 
presente, se alguma situação se exacerbar em alguma igreja ou 
alojamento público.
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O que podemos fazer agora?

1. Ore. 
Tenha em mente especialmente as crianças cujos corpos 
estão sendo devastados por tratamentos hormonais e 
cirurgias experimentais em uma idade cada vez mais tenra 
em prol da ideologia transgênero (transgender). 

2. Descubra qual é a política do seu distrito 
escolar sobre o uso dos banheiros.  
Certifique-se de que eles estão cientes de que a política 
radical do Conselho da Educação de MA não é mandatória, 
mas sim orientações sugeridas. Se chegar ao seu 
conhecimento que em sua escola local meninos estão 
usando o banheiro das meninas ou vice-versa, por favor 
informe IFM (MFI). 

3. Seja um ativista-de-dois-minutos.  
Entre em contato com o gabinete do governador sobre 
“lei relativa à identidade de gênero (gender) e anti-
discriminação.” Diga-lhe que você se opõe ao Projeto de Lei 
do Banheiro. Para saber mais, vá ao micro-site do IFM (MFI)  
nobathroombill.com.
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Perguntas de discussão em grupo 
1. Qual é o apelo cultural `a um “espectro” quanto ao gênero 

(gender)? 

2. Qual é a questão-raiz que o transgenderismo demonstra sobre 
nossa condição humana quebrantada? 

3. Considere o infográfico Guloseima do Gênero em Forma de 
Gente na página 133. Como você responderia seu filho, segundo 
uma perspectiva Bíblica, se descobrisse que ele estava sendo 
ensinado dessa maneira? Ou um professor ou administrador da 
escola usando esta imagem? 

4. O que é uma pessoa fisicamente entre-sexos?  Por que esta triste 
anormalidade anatômica, resultado da queda, não é razão para 
criar uma compreensão espectral do gênero? 

5. Como será que médicos, cientistas, políticos e educadores estão 
colaborando com o transtorno mental transexual em vez de 
tratá-lo? Por que é que eles estão a fazendo isto? 

6. Qual é a distinção entre os termos, “transtorno,” versos 
“disforia”? Por que isso é importante? 
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7. Por que será que crianças estão mais em risco com o obscurecer  
do desígnio de Deus para homens e mulheres? 

8. Quais são as conseqüências dessa política agressiva de 
transgêneros (transgender) em nosso estado e escolas? 

9. Será que devemos ficar alarmados? Como isso pode vir a 
comprometer a segurança de nossos filhos? 

10. Se as igrejas estão incluídas nesta lei de alojamento público, 
como isso afetaria nossa liberdade religiosa? 

11. Por que esta discussão sobre os direitos de indivíduos 
transexuais é diferente da questão do racismo? 

12. Será que você oraria por aqueles em nosso estado e 
país pelejando com identidade sexual ou de gênero 
(gender identity)? Será que você poderia orar para que 
nossos funcionários de governo, profissionais médicos e 
administradores escolares tivessem a coragem e a sabedoria de 
defender a verdade? 

13. Finalmente, leia o capítulo a seguir sobre a Liberdade Religiosa. 
A classe da próxima semana se beneficiará muito se os 
participantes estiverem bem preparados. 
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ANOTAÇÕES:
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Capítulo VII: 

Liberdade Religiosa
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Quem estava envolvido: 
 
Matthew Barrett, um trabalhador nos serviços alimentares que 
estava “casado” com outro homem.

Academia Fontbonne (Fontbonne Academy), Escola Católica Privada  
para Meninas, afiliada com  a Irmandade de  St. José (Sisters of St. 
Joseph) (com 60 empregados) 

O que aconteceu:

Barrett entrou com uma alegação de discriminação no emprego 
contra Fontbonne, quando Fontbonne se recusou a contratá-lo com 
base em sua aberta violação da doutrina da igreja. Juiz Douglas 
Wilkins, do Tribunal Superior do Condado de Norfolk, decidiu 
que a recusa da 
escola católica 
de contratar um 
homem casado 
com outro homem 
era discriminação 
ilegal com base no 
sexo e orientação 
sexual. 

Quando aconteceu:

Dezembro de 2015 

Diretamente das Manchetes

“A Escola Católica de Milton perde o caso gay de opinião pré-formada.” 

- O Jornal Globo de Boston (The Boston Globe)166
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Onde aconteceu:

Milton, MA

Porque aconteceu: 

Barrett candidatou-se para o cargo de Director dos Serviços 
Alimentares em Fontbonne no verão de 2013. Ele listou seu 
“marido” num formulário de contacto de emergência durante o 
processo de contratação. Em Janeiro de 2014, Barrett apresentou 
uma queixa alegando que na terminação de seu emprego, a 
Academia Fontbonne discriminou contra ele. Barrett alegou que:
 

• “Fontbonne não limita admissão somente `a estudantes 
católicos.” 

• “Fontbonne não limita emprego somente `a membros da 
religião católica.” 

• “Percebi que Fontbonne não me contrataria mais porque 
sou gay e casado com um homem. [Fontbonne] revogou 
meu emprego na escola por esse motivo.” 

• “Acredito que fui despedido em violação da lei de MA 
porque sou gay.” 

Como aconteceu: 

Em sua decisão, Juiz Wilkins decidiu que as proteções `a 
organizações religiosas escritas nas leis de anti-discriminação de 
MA não se aplicavam a Fontbonne. O juiz observou que se tratava 
de um caso de “primeira impressão,”  querendo dizer que a lei que 
cercava essas proteções religiosas não tinha sido testada em corte 
previamente a respeito desta questão.



160

Tragicamente, é exatamente este cenário que a emenda da isenção 
religiosa ao projeto de lei de 1989 tentou evitar, adicionando 
orientação sexual às leis de anti-discriminação de emprego do 
Estado de MA.

Em sua decisão, entretanto, Juiz Wilkins confinou a proteção 
religiosa às escolas que “limitam afiliação,  inscrição, admissão 
ou participação somente aos membros da fé específica da escola.”  
Esta interpretação da lei resulta, essencialmente, em eliminar as 
proteções `a grande parte das escolas religiosas.  A maioria das 
escolas religiosas abre suas portas `a estudantes de outras religiões 
ou sem qualquer crença. Ironicamente, é precisamente essa abertura 
à diversidade que a corte afirmou negar o direito de Fontbonne 
de definir a cultura escolar e controlar sua missão baseada na 
crença. Aparentemente, as escolas religiosas em Massachusetts que 
desejam operar segundo os princípios de sua fé agora precisam 
forçar uma insular e exclusiva adesão de crentes ou, de forma 
contrária, enfrentarão processos paralisantes por se atrever a 
manter uma identidade religiosa.

Segundo o Juiz Wilkins, outro motivo pelo qual Fontbonne não 
se qualificou para a isenção é por “encorajar o debate, inclusive 
sobre questões de casamento entre pessoas do mesmo-sexo, e não 
proíbe que os alunos explorem e até defendam idéias e posições 
contrárias aos ensinamentos da igreja.”  Assim, de acordo com 
Wilkins, as escolas religiosas que desejam se qualificar para a 
isenção religiosa explícita do estatuto necessitam não apenas se 
limitar aos não-crentes,  tais também devem, ativamente, silenciar o 
questionamento acadêmico e proibir a diversidade de pensamento. 
É difícil acreditar que os autores do estatuto de Massachusetts 
imaginaram isso como resultado.167 

Durante anos, fomos informados que os “direitos” dos LGBT e 
o “casamento” homossexual era sobre o que indivíduos fazem 
na privacidade de seus quartos.  Presentemente, essas novas leis 
de discriminação estão sendo usadas por ativistas para trazer o 
que antes era algo “privado” em seus quartos aos nossos locais 
de trabalho, as nossas escolas religiosas e, finalmente, aos nossos 
lugares de culto.
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FUNDAMENTOS     
BÍBLICOS

• Daniel 3:16-18 

16 “Responderam 
Sadraque, Mesaque e 
Abede-Nego e disseram 
ao rei Nabucodonosor: 
Não necessitamos de 
te responder sobre este 
negócio. 17 Eis que o 
nosso Deus, a quem nós 
servimos, é que nos pode 
livrar; ELE nos livrará do 
forno de fogo ardente e 
da tua mão, ó rei. 18 E, se não, fica sabendo, ó rei, que não 
serviremos a teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro 
que levantaste.”  (ARC)

• Daniel 6:10 

“Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, 
voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com 
janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, 
ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava 
fazer isso três vezes por dia.”  (NTLH)

“DANIEL ABRIU AS 
JANELAS, AJOELHOU-SE E 
OROU, DANDO GRAÇAS   

AO SEU DEUS. ELE 
COSTUMAVA FAZER ISSO 

TRÊS VEZES POR DIA.”
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• Mateus 5:11 
 
“Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os 
insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia 
contra vocês.” (NVI) 

• Mateus 22:21  
 
“De César”, responderam eles. E ele lhes disse: “Então, dêem 
a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.”  (NVI) 

• Atos 4:18-21 

“Então, chamando-os novamente, 
ordenaram-lhes que não falassem 
nem ensinassem em nome de Jesus. 
19 Mas Pedro e João responderam: 
“Julguem os senhores mesmos se 
é justo aos olhos de Deus obedecer 
aos senhores e não a Deus. 20 Pois 
não podemos deixar de falar do 
que vimos e ouvimos”. 21 Depois de mais ameaças, eles os 
deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o 
povo estava louvando a Deus pelo que acontecera” (NVI)

• 1 Coríntios 1:23 

“Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao Sinédrio 
para serem interrogados pelo sumo sacerdote, 28 que lhes 
disse: “Demos ordens expressas a vocês para que não 
ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém 
com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue 
desse homem”. 29  Pedro e os outros apóstolos responderam: 
“É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens!” 
(NVI)

1 Corinthians 1:23 
 
“Mas nós anunciamos o Cristo crucificado — uma mensagem 
que para os judeus é ofensa e para os não judeus é loucura.”  
(NTLH)

“É PRECISO 
OBEDECER 

ANTES A DEUS 
DO QUE AOS 
HOMENS!”
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A PRIMEIRA EMENDA `A 
CONSTITUIÇÃO DOS EUA 

“O Congresso não fará nenhuma lei com respeito 
a um estabelecimento religioso, ou proibindo o 
seu livre exercício; Ou limitando a liberdade de 
expressão, ou da imprensa; Ou o direito do povo 
de se reunir pacificamente e peticionar o governo 

quanto a uma reparação de injustiças.”

O que somos instruídos a fazer quando os mandamentos do estado 
estão em conflito com os mandamentos de Deus? As Escrituras 
deixam claro que “devemos obedecer antes a Deus do que aos 
homens.” Felizmente, a lei Americana, desde o início, procurou 
minimizar esse tipo de conflito.

A Primeira Emenda à Constituição dos EUA inclui cinco liberdades: 

• Exercício da Religião 

• Discurso 

• Imprensa  

• Associação 

• Petição ao Governo

Como chegamos 
até aqui?
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Três dessas estão fortemente entrelaçadas com a proteção da 
liberdade religiosa. A primeira, obviamente, é o livre exercício da 
religião.  Por décadas, isto foi como, “separação entre a Igreja e o 
Estado,” frase que não aparece em qualquer parte da Constituição 
ou na Declaração de Direitos.

Infelizmente, aqueles que afugentam a fé para longe da praça 
pública têm, efetivamente, alterado a Constituição nas mentes do 
público através da repetição consistente desta frase. Isso deveria 
proteger a igreja do estado, e não o contrário.  Isso levou a:
 

• Remoção da oração nas escolas 

• Remoção dos Dez Mandamentos nos tribunais 

• Remoção da cruz nos memoriais públicos

Mais importante do que a eliminação dos vestígios do que um dia 
foi, prevalentemente, uma cultura Cristã na América, mudanças 
recentes denotam uma intenção mais agressiva, que é a de ter os 
fiéis seguindo uma nova ortodoxia imposta pelo estado.
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Proprietários de 
Negócios cristãos

Florista processada 

Barronelle Stutzman, cristã fiel e avó, é a proprietária das Flores 
de Arlene em Richland, Washington. Em Março de 2013, ela se 
tornou um exemplo nacional para o conflito de direitos criado pelo 
“casamento” do mesmo-sexo. A Aliança em Defesa da Liberdade 
(Alliance Defending Freedom), que está lidando com sua defesa 
legal, resumiu a situação da seguinte maneira:

Um cliente de longa-data da florista, Barronelle Stutzman, pediu-lhe para 
projetar e criar as flores para sua cerimônia de casamento do mesmo-sexo. 
Ela lhe disse, educadamente, que não poderia participar da cerimônia por 
causa de suas crenças religiosas, entretanto o encaminhou para outros 
três floristas que não tinham a mesma convicção. Depois que o parceiro 
do cliente descreveu a situação em sua página do Facebook, Barronelle foi 
confrontada com um bombardeamento de perguntas da mídia, cartas e 
telefonemas de ódio e até ameaças de morte.

Depois de ficar ciente sobre a situação na mídia, o procurador-geral do 
estado de Washington entrou com uma ação judicial contra Barronelle, 
alegando que, segundo a lei de Washington, ela era obrigada a cooperar 
com cerimônias do mesmo-sexo. Pouco tempo depois disso, a ACLU 
(União Americana das Liberdades Civis) também processou Barronelle em 
nome do casal do mesmo-sexo.
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Embora Barronelle “tenha servido e empregado pessoas que se 
identificam como homossexuais por toda sua carreira ... [ela] se 
recusou a usar suas habilidades criativas para embelezar uma 
cerimônia do mesmo-sexo.”

Barronelle simplesmente agiu de forma consistente com sua fé, a 
qual não permitiria que ela participasse de maneira tão direta em 
uma cerimônia, comemorando algo que ela acredita ser um pecado.  
Tão recentemente quanto o final de 2015, ela ainda enfrenta a 
perda de sua loja de flores devido a essas ações judiciais, as quais 
trouxeram reivindicações de discriminação contra ela, como 
empresária e em sua capacidade pessoal.168

Barronelle Stutzman na frente de sua loja floral, Aliança em Defesa da Liberdade 
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Empregados 
cristãos

Chefe dos bombeiros despedido por 
exercer a fé e A liberdade de expressão   
   
Retirado da mídia ADF 
(Aliança em Defesa da Liberdade)

No outono de 2014, a cidade e o prefeito de Atlanta despediram 
o Chefe dos Bombeiros,  Kelvin Cochran, por causa de sua 
fé e crenças Cristãs. O Prefeito Kasim Reed primeiramente 
suspendeu Cochran por 30 dias e anunciou que ele teria que 
completar um “treinamento de sensibilidade” depois que 
ativistas, que não concordam com o ponto de vista Cristão do 
chefe de bombeiros, se queixaram de um livro devocional para 
homens que Cochran tinha escrito em seu tempo privado. A 
moralidade sexual Bíblica é mencionada apenas brevemente 
no livro de 162 páginas. Depois de uma 
investigação que incluiu entrevistas com 
funcionários,  chegaram a conclusão de 
que Cochran não discriminava ninguém, 
mesmo assim o prefeito lhe despediu 
— citando como base, ironicamente, a 
necessidade de tolerar diversos pontos 
de vista.169

O livro que o Chefe de Bombeiros, Cochran, 
publicou pessoalmente: “Quem Te Disse Que  

Você Esteva Despido?”
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Escriturária de Kentucky presa por não 
assinar a licença de “casamento” do 
mesmo-sexo

Sob a lei federal, os empregadores privados e as agências 
governamentais são obrigadas a fornecer “acomodação razoável” 
`a indivíduos de fé para que eles possam exercer a sua religião 
livremente e não sejam forçados  a fazer algo que viole sua 
consciência. É imperativo que empregadores façam  “acomodação 
razoável as crenças ou práticas religiosas de um candidato ou 
empregado —ou na ausência da mesma —se a acomodação não 
impor mais do que um custo ou ônus de minimis nas operações do 
negócio ... “170

Isso reflete o valor que nossa nação historicamente colocou na 
religião e na capacidade das pessoas de praticar livremente sua 
fé. No entanto, estamos vendo o estimado direito da liberdade 
religiosa sendo superado por alegações de “discriminação” e 
“assédio.” 

Talvez o exemplo nacional mais proeminente disto tenha sido o 
caso do escriturária de Kentucky, Kim Davis.  Depois da decisão 
da Suprema Corte em Obergefell,  que derrubou a emenda 
constitucional do estado de Kentucky, definindo casamento como 
entre um homem e uma mulher, Davis declarou publicamente que 
não podia, em boa consciência, emitir licenças de “casamento” do 
mesmo-sexo com seu nome. Em curto prazo,  casais homossexuais 
solicitaram licenças do escritório de Davis, acompanhados por 
equipes com câmeras.  Davis continuou se recusando a emitir 
licenças até Setembro de 2015, quando foi detida e presa por 
violar a ordem de um juiz. Seguiu-se um clamor nacional, e ela foi 
libertada alguns dias depois.
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Em uma declaração de seu 
advogado:

Kim nunca poderá recuperar 
os últimos seis dias de sua vida 
passados em uma prisão, isolada, 
onde foi encarcerada como uma 
criminosa comum por causa de sua consciência e convicções 
religiosas. Ela agora está livre para retornar à sua família, seus 
colegas de trabalho e o escritório onde ela tem servido fielmente pelos 
últimos 27 anos.171  

Este específico incidente estimulou amplo debate entre pessoas de 
fé sobre como interagir. Muitos que simpatizam com as crenças 
de Davis não tinham certeza do que pensar ao seu respeito, por 
ter, “desobedecido a lei,” e se perguntaram se ela seria obrigada a 
simplesmente “fazer seu trabalho.” Algumas coisas a considerar:

1. Poucos meses antes da detenção de Davis, o procurador-
geral (PG) de Kentucky, Jack Conway, se recusou a “fazer seu 
trabalho,” como advogado principal do estado, quando se 
recusou a defender a emenda constitucional do casamento do 
estado de Kentucky perante o Supremo Tribunal . (Kentucky 
aprovou uma emenda constitucional estadual que define o 
casamento como sendo um homem e uma mulher por uma 
margem de 3 a 1 em 2004). Ele não foi colocado na cadeia, e 
ninguém o forçou a renunciar seu cargo. O estado teve que 
pagar um escritório de advocacia privado para fazer o trabalho 
de PG para ele, e custou aos contribuintes em KY mais de 
US $ 200.000.  A justificativa de Conway para não fazer seu 
trabalho foi: “Estou fazendo o que penso ser correto.” E  isto foi 
exatamente o que Kim Davis estava fazendo. A única diferença 
sendo em qual lado do debate eles estavam sobre o casamento 
entre pessoas do mesmo-sexo. Ao ser enviada `a prisão, foi a 
Sra. Davis que foi, de fato, discriminada. Seu tratamento foi 
diferente daquele dado ao PG, e isso simplesmente por causa de 
suas crenças religiosas.172 

Kim Davis, CNN
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2. Outros funcionários públicos eleitos também desobedeceram a 
lei ou se recusaram  a “fazer o seu trabalho” quanto a questão 
do casamento, sem consequências `as suas carreiras políticas. 
Este é um padrão duplo muito real. 

• Gavin Newsome, ex-prefeito de São Francisco, emitiu 
licenças de casamento entre indivíduos do mesmo-sexo 
em clara violação da lei de 2004 - ele não sofreu nenhuma 
conseqüência. Gavin agora é o Vice-Governador da 
Califórnia.173 

• O ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, 
e seu procurador-geral (PG)  se recusaram, como fez o 
PG de Kentucky, a defender a emenda constitucional de 
seu próprio estado (Proposição 8) em um tribunal federal. 
Ninguém colocou “o Arnold” na cadeia.174 

• O Presidente Obama e o seu PG, Eric Holder, se recusaram 
a defender a lei da terra quando DOMA (Lei de Defesa do 
Casamento)  definiu o casamento como entre um homem e 
uma mulher.175 

• Em 2012, uma juíza lésbica no Texas se recusou a fazer 
casamentos, pois a lei de seu estado definia o casamento 
como entre um homem e uma mulher.176 
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3. O governo ignorou o direito da Sra. Davis de exercer sua 
religião livremente, bem como o senso comum. O estado de 
Kentucky é obrigado a, pelo menos, tentar acomodar as crenças 
religiosas de Davis. Em vez disso, permitiram que ela fosse 
colocada na prisão. Sob a Lei de Restauração da Liberdade 
Religiosa de Kentucky, que foi aprovada um ano antes, o Estado 
é obrigado a usar “os meios menos restritivos” para equilibrar 
os requisitos da lei e a objeção de consciência de alguém `a esta. 
Por definição,  lançar um indivíduo na prisão não é o “meio 
menos restritivo.” 

• Por exemplo, o governador, facilmente, poderia ter apontado 
outro escriturário, de tempo-parcial, apenas para lidar com 
licenças do mesmo-sexo para aquele município. Isso teria 
sido muito mais econômico do que os US $ 200k que ele 
gastou para cobrir o PG. 

• Os casais homossexuais em questão poderiam, 
simplesmente, terem ido para qualquer um dos vários outros 
escriturários dentro dos 
limites de 30 milhas do 
escritório de Davis que 
teriam assinado uma 
licença de casamento.  
Será que o “mal” de sua 
objeção de consciência 
religiosa realmente 
justifica ser lançada na 
cadeia?

Escriturária do Município de Kentucky, Kim Davis  
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Albert Mohler, presidente do Seminário Teológico do Sul (Southern 
Theological Seminary), escreveu: 

É muito revelador que muitos daqueles que estão celebrando a decisão 
do Juiz Bunning de enviar Kim Davis `a prisão e que agora estão 
afirmando seu compromisso absoluto a preeminência da Lei, são as 
mesmas pessoas que fizeram o argumento oposto quando tal serviu 
seus propósitos. Tal argumento, tomado em seu valor nominal, não 
levaria a qualquer movimento de direitos civis —e, tampouco, `a 
qualquer movimento pelos direitos dos homossexuais.177

Adicionalmente,  isso significa  que não haveria nenhuma Revolução 
Americana. Se a responsabilidade Cristã de obedecer ao governo é 
estendida sem o apoio de outros deveres Cristãos, tudo o que resta é 
tirania e obediência ao Estado.178
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Escolas 
cristãs

Deixou de ser do interesse público?

Mesmo antes da Suprema Corte ter emitido sua decisão histórica 
sobre o “casamento” do mesmo-sexo, em Junho de 2015, o caso 
enviou ondas de choque por todas as categorias de advogados 
Cristãos e líderes religiosos que estavam observando os argumentos 
no começo daquela primavera. Representando a posição da 
administração Obama em favor do “casamento” do mesmo-sexo 
perante o tribunal superior, o procurador-geral, Donald Verrilli, foi 
questionado pelo Juiz, John Roberts: “Será que uma escola religiosa, 
que tenha habitação para casais, vai ser obrigada a proporcionar 
tal habitação `a casais do mesmo-sexo?” Verrilli respondeu que isto 
dependeria da lei existente em estados individuais. 

Isto vai depender de como os Estados elaborarão o equilíbrio entre 
suas leis de direitos civis, se decidirem que haverá a aplicação dos 
direitos civis de discriminação baseados na orientação sexual ou 
não, e como decidirão sobre que tipos de acomodações permitirão 
sob a lei estadual ... Os diversos estados podem fazer esse equilíbrio 
diferentemente.      
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O que isto significa é que uma escola Cristã em um estado que 
tem leis contra a discriminação da orientação sexual (como em 
MA) poderia ser forçada a oferecer habitação familiar `a casais do 
mesmo-sexo que agora estariam legalmente “casados” tal qual 
casais heterossexuais. Este mesmo racionínio poderia ser aplicado  
às decisões e às políticas das escolas quanto as suas admissões e 
também quanto a sua contratação.

Talvez o mais perturbador tenha sido quando o Juiz, Samuel Alito, 
questionou Verrilli sobre o status da isenção fiscal das escolas que 
discriminam  estudantes  ou o corpo docente homossexual. Alito 
referenciou o caso da Universidade Bob Jones, que foi ameaçada 
pela Receita Federal (IRS) com a perda de status de isenção de 
impostos quando sua política contra o casamento inter-racial foi 
legitimamente reconhecido como contra o bem público. No entanto, 
com o “casamento” do mesmo-sexo agora legalmente visto como 
não diferente do casamento inter-racial, será que o IRS trataria 
as políticas contra os alunos envolvidos em relacionamentos 
homossexuais diferentemente do que o namoro inter-racial? Verrilli 
replicou:

Bem, eu — não acho que eu possa responder a essa pergunta sem saber 
mais detalhes,  mas, certamente, vai ser problemático. Eu — eu não 
nego isso. Não nego isso, Juiz Alito. É — será algo problemático.179

Essa resposta, de um dos melhores advogados em todo o governo 
federal, deve causar grave apreensão `a todas as escolas Cristãs da 
nação. Poucas escolas poderiam suportar a catástrofe financeira 
de ter que pagar o imposto de renda e os impostos de propriedade 
comercial. Esta ameaça de perda financeira provavelmente também 
se aplicaria aos empréstimos estudantis federais, vindo a negar 
acesso ao capital disponível `aqueles que procuram freqüentar 
escolas consistentes com sua fé.
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Tão recentemente quanto o final de 2015, o governo Obama, 
aparentemente, ainda não havia se movimentado agressivamente 
sobre isso, como informa o relatório do Conselho Evangélico para a 
Responsabilidade Fiscal:

A RECEITA FEDERAL (IRS) DECLARA QUE AS ESCOLAS 
CRISTÃS NÃO PERDERÃO O STATUS  DE ISENÇÃO FISCAL 
“NESTE MOMENTO”

Conselho Evangélico para a Responsabilidade Fiscal 
6 de agosto, 2015

Nas semanas que se seguiram à decisão do Tribunal Supremo dos Estados Unidos 
sobre o casamento entre pessoas do mesmo-sexo, algumas organizações religiosas 
expressaram apreensão de que o governo federal pudesse retirar seu status de 
isenção de impostos se não estivessem dispostos a comprometer seus sinceros 
pontos de vista religiosos sobre o casamento.  Faculdades e universidades Cristãs, 
em particular,  ficaram receosas de que a Receita Federal (IRS) pudesse revogar 
seu status de isenção fiscal se escolhessem não fornecer alojamento `a casais do 
mesmo-sexo.

O Senado realizou uma audiência no dia 29 de Julho em que o comissário da Receita 
Federal (IRS), John Koskinen, atestou que ele garantiria que o (IRS) não puniria 
instituições religiosas e protegeria o status de isenção de impostos `a faculdades 
e universidades Cristãs que não fazem acomodações ou regulamentações para 
casamentos entre pessoas do mesmo-sexo.

O Comissário Koskinen declarou: “Neste momento, não há qualquer base para que 
nós [o IRS] revisitemos o status de isenção fiscal de impostos por esses motivos. 
Continuaremos, obviamente, a garantir que aqueles que desfrutam do status de 
isenção fiscal prossigam com o trabalho que eles disseram que iriam fazer. Todavia 
aquela examinação e essas revisões continuarão como sempre.”

Embora as escolas Cristãs não queiram se arriscar a perder o status de isenção 
fiscal neste momento, isso não significa que outras questões não surgirão no 
futuro. O Sr. Koskinen afirmou, durante a audiência, que a Receita Federal 
não fará qualquer regulamentação sobre esta questão, mas é responsável pelo 
cumprimento das políticas públicas feitas por legislaturas e das decisões judiciais 
por vir — deixando aberta a possibilidade de futuras ameaças `a isenção 
fiscal religiosa.180  

Estes casos demonstram as novas ameaças à liberdade de expressão 
e à liberdade de associação, ambas essenciais à preservação da fé e 
ao alcance dos perdidos.
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Histórico de massachusetts:  
legal, cultural &  político

Liberdade religiosa em Massachusetts 

A Constituição de Massachusetts, escrita principalmente por John 
Adams, continua a ser uma das mais antigas Constituições em 
funcionamento no mundo. Inclui proteções muito fortes a respeito 
da liberdade religiosa. O Artigo II da Declaração de Massachusetts 
dos Direitos afirma:

“É direito, bem como dever de todos os homens na sociedade, 
publicamente e em determinadas épocas, adorar o Ser 
Supremo, o grande Criador e Preservador do universo. E 
nenhum sujeito será ferido, molestado, ou restringido em 
sua pessoa, liberdade, ou propriedade, por adorar Deus na 
maneira e no período mais agradável aos ditames de sua 
própria consciência; Ou por sua profissão ou sentimentos 
religiosos; Desde que ele não perturbe a paz pública, ou obstrua 
outros em sua adoração religiosa.” [Enfase adicionada] 

Além disso, o Artigo 46, Seção 1 das Emendas à Constituição 
de MA declara: “Nenhuma lei será aprovada proibindo o livre 
exercício da religião.”

Finalmente, o Supremo Tribunal Administrativo de MA decidiu, 
no caso Procurador-Geral contra Desilets (1994), que o Artigo 
II da Declaração de Direitos “concede maiores direitos ... do 
que a Primeira Emenda [da Constituição dos Estados Unidos] 
ou a comparável disposição do livre exercício da religião que 
consta no art. 46, § 1, das Emendas à Constituição do Estado 
Democrático.”181
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Conflito entre os direitos lgbtq e a liberdade 
religiosa das organizações baseadas na crença 

Quando confrontado com tal desafio ao livre exercício da religião 
em MA, a questão parece ser se a resistência religiosa à agenda 
LGBTQ obstrui o culto de outros ou perturba a paz pública. Caso 
contrário, os direitos previstos na Declaração de MA dos Direitos 
Humanos, Artigo II, devem ser absolutos. 

“Nenhuma equilíbrio de interesses, do adorador de um lado, e do 
governo por outro, é exigido quando nenhuma exceção se aplica.”182

Este fato pode tornar o Artigo II a arma mais potente disponível  
`aqueles cuja fé os obriga a resistir à agenda LGBT.  Mas esta lei está 
aberta à interpretação por um judiciário muitas vezes hostil.

Felizmente, as leis gerais de Massachusetts também fornecem 
proteção explícita `a organizações religiosas de reivindicações de 
discriminação em alguns casos.  Estas proteções foram ligadas 
diretamente `a alguns dos primeiros avanços da agenda LGBTQ  
no Estado Democrático. Em 1989, Massachusetts aprovou uma 
lei proibindo a discriminação, com base na orientação sexual, em 
habitação, emprego, obtenção de crédito e acomodações públicas.

Entretanto, antes de ser aprovado, o projeto de lei foi emendado 
para isentar, especificamente, organizações religiosas de 
acusações de discriminação em questões de emprego, disciplina, 
ou organização interna, se tais fossem baseados nos princípios 
religiosos pelos quais a organização é estabelecida ou mantida. 
Esta linguagem deveria ter proporcionado proteção `a organizações 
religiosas de muitas reivindicações quanto a orientação sexual ou 
discriminação quanto a identidade de gênero, entretanto a recente 
decisão no caso Fontbonne coloca isso em questão.



178

A perseguição da Universidade gordon 

No verão de 2014, a Faculdade Gordon (Gordon College), uma 
proeminente universidade Cristã não-confessional em Wenham, 
MA, fez manchetes nacionais pelos ataques que sofreu nas mãos 
de ativistas LGBTQ.  O problema começou quando o presidente da 
Gordon, Michael Lindsay183 se tornou um dos 14 líderes religiosos a 
assinar uma carta ao Presidente Obama.184 

A carta solicitou uma isenção `a instituições religiosas de uma 
ordem executiva pendente pela administração. O Presidente 
Obama e o movimento homossexual vinham pressionando há 
anos para aprovar uma legislação referida como ENDA, a Lei da 
Anti-Discriminação no Trabalho, a qual tornaria ilegal, segundo 
a lei federal, “discriminar com base na orientação sexual” na 
contratação. Tal lei criaria sérios desafios `a instituições religiosas, 
como já estava começando a acontecer aqui em MA devido a leis 
estatais semelhantes. (Veja o caso Fontbonne no início deste Capítulo).185

Felizmente,  a ENDA tem, consistentemente, falhado em obter 
aprovação no Congresso, já que os legisladores reconhecem a 
agenda sexual radical por trás deste projeto de lei e a ameaça à 
liberdade religiosa que tal apresenta. Presidente Obama estava, 
portanto, tentando passar por cima do Congresso e, essencialmente, 
decretar aspectos da ENDA através do poder da ordem executiva. 
Ele havia prometido exigir que todos os beneficiários de contratos 
federais fossem sujeitos a políticas de “anti-discriminação” que 
incluíssem a orientação sexual.
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Presidente Lindsay, juntamente com muitos outros líderes Cristãos, 
reconheceu que isso representava uma ameaça à sua organização e 
à liberdade religiosa em geral, e assim assinou uma carta pedindo 
ao governo Obama que incluísse uma isenção para instituições 
religiosas.

Gordon estava, especificamente, apreensivo com a sua política 
sobre “Vida e Conduta,”  que consta itens, como, não fumar ou 
beber álcool no campus, exige que alunos e professores exerçam 
a atividade sexual apenas dentro dos limites do casamento, como 
tradicionalmente definido por aqueles da fé Cristã: Entre um 
só homem e uma única mulher.186  Ninguém é coagido a assiná-
lo, todavia é algo exigido dos estudantes e professores, os quais 
escolhem livremente associar-se à instituição religiosa, a viver e 
trabalhar dentro de uma comunidade de fé, porque compartilham 
de sua identidade Cristã.  Foi essa identidade institucional 
e comunitária única, de viver uma fé compartilhada, que foi 
diretamente ameaçada pela política ENDA pendente do Presidente 
Obama.

Representantes da universidade estavam apreensivos de que 
teriam de censurar o regulamento da Vida e Conduta, afirmar 
publicamente o casamento entre indivíduos do mesmo-sexo e se 
comprometer com a contratação de professores e o recrutamento 
de estudantes cujas crenças e comportamentos são diretamente 
contrários à sua fé institucional. A carta do Presidente Lindsay 
simplesmente pediu que Gordon fosse autorizado a manter 
as políticas que implementam e protegem essa comunidade 
singular de fé. Estas políticas, ou versões similares, haviam 
sido estabelecidas por décadas e são igualmente adotadas por 
universidades Cristãs semelhantes `a Gordon, como Wheaton em 
Illinois e Bethel em St. Paul, MN.
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Infelizmente, as reações histéricas de um pequeno, mas altamente 
grupo vocal de ativistas, que haviam assediado Gordon por anos, 
por este manter padrões comportamentais consistentes com sua fé 
Cristã, persuadiram o prefeito de Salem a fazer exatamente o que 
o Presidente Lindsay estava pedindo que Obama não fizesse. O 
Prefeito Kim Driscoll havia aprovado uma lei anti-discriminação 
por toda a cidade no início desse ano com muita fanfarra187 e, 
aparentemente, agarrou a primeira possibilidade de atacar um 
alvo tão grande e público de “intolerância” e “discriminação.”  
Gordon havia se associado há algum tempo `a cidade de Salem 
para preservar a história 
dos julgamentos das bruxas 
através da produção da 
peça, Clamor Inocente 
(Cry Innocent). No entanto,  
Prefeito Driscoll cancelou 
o contrato da cidade com 
Gordon, que foi fundado 
como uma faculdade Bíblica, 
exigindo que seus alunos 
e professores realmente 
tentassem seguir os padrões Bíblicos de conduta pessoal.
 
Pouco tempo depois, a cidade vizinha do Comitê Escolar Público 
de Lynn, por um voto de 4 a 3, decidiu romper seu relacionamento 
de dez anos com Gordon.188 Os alunos de Gordon não podiam mais 
se voluntariar como professores-estudantes no sistema escolar de 
Lynn. Isto foi uma tragédia não só para os estudantes da faculdade, 
que estavam procurando assumir o papel crítico e desafiador de 
professor, mas também para as crianças de Lynn.
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Buscando um meio-termo,  alguns propuseram que os estudantes 
assinassem declarações de “anti-discriminação” ou fossem 
submetidos a um “treinamento de Competência Cultural da LGBT” 
antes de serem permitidos a ensinar alunos em Lynn.189 No entanto, 
mesmo forçando os estudantes de Gordon a negar suas sinceras 
crenças religiosas sobre o significado e a moralidade da sexualidade 
não foi o suficiente para apaziguar a agenda LGBTQ.

Para ser claro, o que o Comitê Escolar de Lynn fez, bem como 
o Prefeito de Salem, foi discriminar os alunos da Universidade 
Gordon com base em sua religião.190 Alguns argumentaram que 
isso era apenas “justo,” desde que Gordon estava, supostamente, 
“discriminando” contra homossexuais praticantes.  Existem 
grandes falhas com esse tipo de argumento.

Primeiramente, esperar que todos os membros da escola se 
comportem, voluntariamente, segundo um previamente aderido 
padrão de conduta  não é, e não pode ser, discriminação.  Os 
membros da comunidade de Gordon não são obrigados a 
mudar seus desejos, mas eles são responsabilizados por seu 
comportamento.

Em segundo lugar, Gordon não está em condições de igualdade 
com a cidade de Salem ou com o sistema Escolar Público de Lynn 
(Lynn Public Schools). Os dois últimos são entidades governamentais 
públicas. A Primeira Emenda da nossa Constituição protege 
Gordon, uma organização privada, baseada na fé, do poder 
coercitivo do Estado. Ninguém é forçado a frequentar a 
Universidade  Gordon ou concordar com sua teologia, e a 
faculdade tem o direito constitucional de estabelecer seus próprios 
parâmetros para com a associação. É o nosso governo que não pode 
discriminar com base na religião e, no entanto, isso é exatamente 
o que Salem e Lynn fizeram. Entidades governamentais locais não 
devem ultrapassar suas fronteiras constitucionais na tentativa de 
silenciar e intimidar aqueles com quem discordam. 
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Em sua carta ao governo Obama, o presidente da Gordon 
simplesmente exerceu quatro de seus cinco direitos de Primeira 
Emenda. 

Ele se valeu de sua ...

1. Liberdade de expressão para 

2. Peticionar o governo no que diz respeito aos direitos de 

3. Liberdade religiosa e 

4. Associação

O quinto direito garantido pela Primeira Emenda, de uma imprensa 
livre, foi então usado para assediar a faculdade por aqueles na 
mídia que são hostis aos valores Bíblicos. Contudo, Gordon estava 
em uma posição acertada, tanto legalmente como moralmente. Isso 
foi confirmado mais tarde em uma carta ao prefeito de Lynn por 
um membro da Comissão de Direitos Civis dos Estados Unidos.191  

O Comissário manifestou-se fortemente a favor dos direitos de 
liberdade religiosa da Gordon, dizendo que o Comitê Escolar 
de Lynn (Lynn School Committee) “está violando os direitos 
da Primeira Emenda da Faculdade Gordon, dos alunos da 
Universidade Gordon e do Presidente, Michael Lindsay.”192 



183

Uma vitória recente para a Liberdade religiosa

Na primavera de 2015, um pastor entrou no escritório do IFM (MFI) 
e explicou que estava tentando plantar uma igreja e queria alugar 
um auditório da escola para ter cultos nas manhãs de Domingo. 
Esta é uma prática comum de muitas igrejas, mas este distrito 
escolar em MA disse que “não poderia” ajudar o pastor. Esta 
mesma escola permitiu que suas instalações fossem usadas para 
eventos esportivos, clubes étnicos, torneios de xadrez e festivais 
de arte, mas eles tinham uma política escrita de que “cultos 
religiosos” não eram um uso apropriado desse espaço público.
 
O IFM (MFI) contactou advogados da Aliança em Defesa da 
Liberdade (Alliance Defending Freedom) e, por fim, enviou uma carta 
à escola explicando que eles não podem discriminar este pastor e 
sua nova igreja com base na 
religião, o que é exatamente 
o que sua política fez.

Estamos muito satisfeitos 
de informar que tudo o que 
foi necessário foi essa carta 
– um pastor lembrando uma 
burocracia hostil de suas 
obrigações Constitucionais 
– e agora as instalações de 
um distrito escolar inteiro estão de portas abertas para a difusão 
do Evangelho. Este mesmo pastor disse recentemente: “Isso me 
ensinou, como pastor, que podemos recuarnos ou lutar.” No IFM 
(MFI) estamos comprometidos em ajudar líderes de fé a lutar e a 
vencer, quando o dever e o Evangelho exigem.
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1. Ore.  
Peça que o Senhor defenda Sua noiva, a igreja, e permita-
nos continuar a ter as liberdades históricas que desfrutamos 
para adorá-Lo e servi-Lo nos EUA. Ore também por 
sabedoria e discernimento para pastores e advogados 
Cristãos, enquanto eles 
procuram navegar entre essas 
rápidas e desorientadoras 
mudanças em nossa lei e 
cultura. 

2. Eduque as 
organizações 
religiosas em sua 
comunidade. 
Tragicamente, Gordon e 
Fontbonne não estão sozinhos 
ao enfrentar esses tipos de 
ataques. É por isso que o IFM 
(MFI)  decidiu fazer parceria 
com o nosso associado jurídico 
nacional, a Aliança em Defesa 
da Liberdade (Alliance Defending Freedom - ADF) para 
publicar,  “Protegendo seu Ministério,” um guia gratuito 
para escolas religiosas privadas, igrejas e organizações 
ministeriais. Este é um recurso oportuno e muito necessário 
detalhando essas novas ameaças legais e orientando 
organizações baseadas na fé sobre o que podem fazer para 
se proteger contra processos de discriminação  quanto a 
orientação sexual e a identidade sexual. Certifique-se de 
que seu padre ou pastor tenha uma cópia.  
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3. Entre em contato com o ifm (mfi) se enfrentar 
desafios `a liberdade religiosa no trabalho, 
na escola ou em relações com o governo. 
O IFM (MFI) tem uma rede de advogados Cristãos 
localmente e nacionalmente que querem ajudar. Quando 
qualquer um de vocês defende seu próprio direito à 
liberdade religiosa, isso fortalece a liberdade religiosa para 
todos nós.
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Perguntas de discussão em grupo
1.  O que lhe surpreendeu, enquanto você aprendeu mais sobre a 

agenda agressiva que está empurrando contra a nossa liberdade 
religiosa? 

2. Explique a ironia daqueles que buscam a “tolerância.” 

3. Compartilhe de suas próprias pelejas e estórias ao viver sua fé 
em ambientes seculares de trabalho ou educação. 

4. Comente sobre a nova tendência de não apenas haverem coisas 
que não podemos dizer publicamente, mas coisas que devemos 
dizer para afirmação da agenda sexual LGBT.  

5. O que é uma acomodação razoável para as crenças religiosas? 
Por que é importante que Cristãos se eduquem sobre essa 
acomodação legal? 
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6. Reveja os versículos nas páginas 155-156. O que a Bíblia tem 
a dizer sobre a nossa responsabilidade de defender a verdade 
dentro de uma cultura em deterioração? 

7. Comente a respeito do que você acabou de aprender sobre a 
discriminação religiosa invadindo nossas próprias casas. 

8. Será que devemos estar alarmados? 

9. Por que é essencial que conheçamos nossos direitos como 
Cristãos? 

10. Entendemos a nossa responsabilidade de sermos embaixadores 
cativantes do Evangelho. Todavia, quando se trata da liberdade 
religiosa, quando será o momento de lutar pelo nosso direito 
constitucional de praticar nossa fé? 

11. Por favor, gaste de um momento para olhar as páginas 178-
179. Quais são algumas maneiras práticas para você, sua igreja 
ou pequeno grupo de orar e defender a liberdade religiosa em 
Massachusetts?
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ANOTAÇÕES:
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Capítulo VIII: 

 O Que Poderá Vir Em Seguida?
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Quem estava envolvido: 
 
Doll (30), Brynn (32) e Kitten Young (27)

O quê aconteceu:

Três mulheres em Bay State “casaram” umas com as outras  em 
uma cerimônia de casamento poliamoroso. Os pais de cada uma 
das mulheres levaram elas ao altar. Elas todas usavam vestidos 
brancos e trocaram anéis.194  

Quando 
aconteceu:

Agosto de 2013 

Onde aconteceu:

Massachusetts

Porquê aconteceu:  

“As três mulheres dizem que elas esperam desafiar o estigma 
que cerca a poligamia e mostrar ao mundo que esta é uma opção 
aceitável de amor.”195  

Diretamente das Manchetes 

“A próxima redefinição do casamento? Lésbicas ‘trio-casal’ 

de Massachusetts esperando seu primeiro filho”

- LifeSiteNews.com193

Daily News
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Como aconteceu: 

Doll e Brynn, que já eram “casadas” sob a lei de MA, conheceram 
Kitten através de um  threesome (atividade sexual que envolve 
três pessoas ao mesmo tempo) website. Doll então deu “sua mão 
em casamento” para as outras duas, a fim de ser “igualmente 
casada umas com as  outras tão logo juridicamente possível.” O trio 
também trabalhou com um advogado de direito da família para 
ligar o trio contratualmente.196 

Ativistas homossexuais têm contestado que “casamento” 
homossexual conduziria à poligamia, mas eles ou são ignorantes 
da lei ou estão sendo insinceros. O reconhecimento legal e social do 
“casamento” homossexual foi claramente um passo fundamental 
no caminho rumo à este casamento polígamo.   

Como o Supremo Tribunal de Justiça Antonin Scalia apontou em 
sua dissidência no caso que legalizou sodomia em 2003,

Leis estaduais contra a bigamia, casamento homossexual, incesto de 
adultos,  prostituição, masturbação, adultério, fornicação, bestialidade 
e obscenidade são da mesma forma sustentáveis apenas à luz da... [a] 
validação de leis baseado em escolhas morais. Cada uma dessas leis 
é posta em questionamento  pela decisão atual; o Tribunal não faz 
esforço no âmbito da sua decisão para limitar a extensao do alcance de 
excluir todas as leis com base na escolha moral... A impossibilidade 
de distinguir a homossexualidade de outras  tradicionais ‘moral’ 
ofensas é precisamente porque [o Tribunal anteriormente] rejeitou o  
‘the rational-basis challenge’ (a revisao judicial). ‘A lei’, eles falam, 
‘ baseia-se constantemente em  noções de moralidade, e se todas as 
leis que representam essencialmente escolhas morais tiverem que 
ser invalidados sob o Due Process Clause (Cláusula do Processo 
Judicial) os tribunais estarão de fato muito ocupados.197 
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Fundamentos 
Bíblicos

• Levítico 18:6-18 
 
6 “Nenhum de vós 
abordará qualquer parente 
próximo para ter relações 
sexuais. Eu sou o Senhor.  
7 Não desonre a seu pai 
tendo relações sexuais 
com sua mãe. Ela é tua 
mãe; Não tenha relações com ela. 8 Não terás relações sexuais com 
a esposa do seu pai; que desonraria o seu pai. 9 Não terás relações 
sexuais com sua irmã, também filha do seu pai ou filha da sua mãe, 
mesmo ela tendo nascido na mesma casa ou em outro lugar. 10 

Não terás relações sexuais com a filha do seu filho ou filha de sua 
filha; que te desonraria. 11 Não terás relações sexuais com a filha 
da esposa do seu pai, nascida de teu pai; Ela é sua irmã. 12 Não 
terás relações sexuais com a irmã do seu pai; Ela é parente próximo 
do seu pai. 13 Não terás relações sexuais com a irmã de sua mãe, 
porque ela é parente próximo da sua mãe. 14 Não desonre o irmão 
do seu pai se aproximando de sua esposa para ter relações sexuais; 
Ela é sua tia. 15 Não terás relações sexuais com sua nora. Ela é a 
esposa do seu filho; Não terás relações com ela. 16 Não terás relações 
sexuais com a esposa do seu irmão; que desonraria o seu irmão. 17 

Não terás relações sexuais com uma mulher e a filha dela. Não terás 
relações sexuais com a filha do seu filho ou filha da filha dela; Eles 
são parentes próximos dela. Isso é maldade. 18 Não tomarás sua 
cunhada como uma esposa rival e teras relações sexuais com ela, 
enquanto sua esposa viver.” 
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• Levítico 18:23 

“E você não deve se deitar com nenhum animal para se fazer 
impuro com ele, nem qualquer mulher se dará a um animal 
para dormir com ele: isto  é perversão.”

• Deuteronômio 17:17 

“Ele não deverá adquirir muitas esposas para si mesmo, para 
que seu coração não se desvie, também não deverá adquirir 
para si mesmo excessiva prata e ouro.” 

• Romanos 1:30 

“... eles odeiam Deus. Eles estão cheios de orgulho e falam 
todo o bem que eles fazem. Eles pensam em novas formas de 
pecar...”

• 1 Timóteo 3:2  

“Portanto alguém que está no comando deve ser 
irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, auto-
controlado, respeitável, hospitaleiro, capaz de ensinar...”
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Ao longo das últimas décadas, a moralidade sexual da nossa 
sociedade foi reduzida para o que “dois adultos em acordo” 
desejam fazer. Esta lógica pode ser vista claramente em um  caso 
da Suprema Corte 2003 que  aniquilou uma lei do Texas que proíbe 
sodomia. O Tribunal considerou que a Constituição “dá proteção 
substancial a pessoas adultas em decidir como conduzir suas vidas 
em questões relacionadas ao sexo.”198

 
Vemos este mesmo sentimento na lei de Massachusetts. Embora 
o sexo consensual entre adultos solteiros ainda é uma violação do 
estatuto de fornicação da Comunidade, raramente é aplicado.  Leis 
gerais de Massachusetts, capítulo 272, seção 18, lê, “Quem cometer 
fornicação deve ser punido por não mais de três meses de prisão ou 
uma multa de não mais de trinta dólares.” No entanto, os tribunais 
de Massachusetts tem determinado que “os crimes de fornicação, 
adultério e coabitação obscena e lasciva, em nenhum momento, 
ou substancialmente não tem sido objeto de procedimento penal199 
e “este estatuto é de duvidosa constitucionalidade, pelo menos 
se aplicado ao privado, conduta consensual de pessoas maiores 
da idade de consentimento.”200 Vemos aqui a agenda progressista 
novamente: a ideia de que as nossas leis não têm nenhum negócio 
restringindo o que dois adultos em acordo querem fazer.

Como chegamos aqui?
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Uma nova ética sexual?

Agora está claro, não obstante , que “dois adultos em acordo” é 
uma fundação instável, sobre a qual se possa construir um quadro 
legal e moral para a atividade sexual. É também uma partida 
muito maior das normas sexuais tradicionais do que  a maioria a 
príncipio percebe. Além de criar uma atitude permissiva em relação 
ao sexo fora do casamento, o que levou a fornicação desenfreada, 
eufemizada como “coabitação”, isto também permite adultério.  
Se um homem e a mulher de outro homem, por exemplo, ambos 
consentir em se envolver em um “caso”, não há nada na ética de 
“dois adultos em acordo” para impedí-los. O consentimento do 
marido traído não é requerido.

Isso não é novidade para nenhum de nós que vivemos na América 
do século XXI, mas isto  deve estar claro agora, especialmente em 
Massachusetts, que os limites de “dois adultos em acordo” também 
incluíria dois adultos do mesmo sexo. Portanto, uma vez que 
nós, como uma cultura, permitimos isto tornar-se a ética sexual 
de fato, a normalização das relações homossexuais era inevitável. 
Tragicamente, este declínio de moralidade não para por aqui.
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Incesto

Que outras expressões sexuais encontram-se dentro da rubrica 
de “dois adultos em acordo?” Em uma palavra, incesto.  Se uma 
mulher adulta e seu irmão mais velho, por exemplo, desejam se 
envolver em uma relação sexual consensual, baseado em que 
devem eles ser prevenidos? Ou para essa matéria, uma mãe e um 
filho adulto? 
 
Pode-se argumentar que a prole de uniões sexuais entre parentes 
muito próximos conduzirá a um risco muito maior para 
deformidades genéticas nas crianças.  

No entanto, isto vai ser descartado como um vestígio uma vez 
que o acesso generalizado a contracepção e o aborto, que pode 
suficientemente “atenuar” esta objeção. Na verdade, qualquer 
oposição visceral de incesto será escrita como um resquício 
evolutivo de sua desvantagem genética.  Várias gerações 
visualizando sexo primariamente como para satisfazer desejos 
adultos, ao invés da ordem de Deus para “Crescei e multiplicai-
vos”,201 tem facilmente descontado as preocupações relacionadas 
com o processo de dar a  luz à crianças.  

A maioria das pessoas provávelmente ainda se oporia para a 
normalização do incesto, mas nós já vimos como, em um período 
relativamente curto de tempo, outros comportamentos sexuais uma 
vez quase universalmente considerado abomináveis, tornaram-se 
convencionais. Já podemos ver algumas dicas deste limite sendo 
empurrado na cultura e lei.



197

exaltandO O inCestO

Flores no Sótão foi um romance popular de V.C. Andrews, publicado 
em 1979 e amplamente lido pelos jovens na década de 1980.  Este 
envolve incesto entre irmãos jovens. Uma versão do filme em 1987 
removeu a cena do incesto, mas uma versão refeita em 2014 pela 
Lifetime tem inserido a cena. O novo filme é descrito da seguinte 
forma em um artigo no site da NBC Today Show:  

O enredo mais desconfortável 
de todos. No livro, o irmão 
bonitão Christopher estupra 
sua irmã Cathy, que é 
apaixonada por ele, mas 
que resiste. É o enredo 
que fez o livro infame, as 
páginas  gastas que todos 
deixam abertas. Ficou fora do 
primeiro filme, então todos 
queriam saber como Lifetime 
elaboraria este enredo.  A 
Estrela Mason Dye, que 
interpreta Christopher nesta 
versão, disse a Entertainment Weekly, ‘Será que vai haver incesto? 
Sim.’

Ele está certo. Mas isto ainda é um filme de TV,  e Lifetime está no 
HBO (Home Box Office) um canal familiar. O elemento de estupro 
se foi, e nós só vemos os irmãos beijando e ficando ao lado do outro na 
cama. Isso pode ter sido o mais comentado enredo nos anos 80, mas não 
espere “50 Shades de Greg e Marcia.”202

Image of sequal to Flowers in the Attic posted on Lifetime’s social media account
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Aqui vemos a cultura popular intencionalmente empurrando as 
fronteiras do comportamento sexual aceito e exaltando o incesto.  
Outra revisão do The Daily Beast, é da mesma forma positiva:

“O que realmente importa aqui é o resto da fórmula de Flores: o 
enredo, os personagens, a configuração, a psicologia. Tudo isso é a 
engenharia de precisão para apelar à mente adolescente, especialmente 
se essa mente passa a pertencer a uma garota que é a mais jovem de 16 
anos e mais velha de 10. É uma parte conto de fadas, parte história de 
horror gótico e parte pornô suave — e cada parte é direcionado para 
um aspecto diferente da psique adolescente... (Para incesto, o filme 
ainda é bastante domesticado; a primeira relação sexual de Chris e  
Cathy é muito mais como-estupro na novela).”203

Esta terrível avaliação psicológica não é de um crítico conservador, 
mas de um veículo de comunicação liberal. Embora o incesto neste 
livro e o filme não é consensual, nem entre adultos, a introdução 
intencional desse comportamento aos jovens adolescentes, primeiro 
em versão impressa e, agora, na TV a cabo, deve ser alarmante.

“atraçãO sexual genÉtiCa”

Infelizmente, incesto não está só escoando nossa cultura como uma 
fantasia perversa numa ficção provocante.  Uma extensa entrevista 
no New York Magazine em janeiro de 2015 retratou uma  mulher de 
18 anos da região dos Grandes Lagos que está planejando mudar-se 
para New Jersey para então  poder ‘casar-se com’ o seu pai.  New 
Jersey não tem leis contra o incesto consensual adulto. Depois de 
ser sido afastada do seu pai biológico por 12 anos, a mulher tornou-
se familiar com ele e eles desenvolveram uma relação sexual após 
a descoberta de ambos que tinham sentimentos um pelo outro.  
Longe de ‘julgar’ a jovem neste artigo, o autor explica o conceito 
de “ Atração Sexual Genética” (GSA), que descreve os “românticos 
e intensos sentimentos sexuais” às vezes observados “quando 
parentes apartes  são reunidos quando adultos.” 204 
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Um artigo sobre o tema da GSA no Guardian adverte do “crescente 
número de uniões entre adotados e seus pais biológicos e a 
perspectiva de muitas uniões futuras entre crianças nascidas 
através de FIV envolvendo doadores de esperma e óvulos”. O 
autor cita Sue Cowling, diretor adjunto do Centro de Pós Adoção, 
dizendo, “Atração sexual genética associada com nascimentos de 
fertilização in vitro é uma bomba-relógio prestes a explodir.”205  

Embora isto possa parecer improvável e pouco convincente no 
presente, alguns legisladores em New Jersey, pelo menos, estão 
levando a ameaça a sério. De acordo com USA Today, membro 
da Assembleia Legislativa do estado Mary Pat Angelini propõe 
legislação para criminalizar o incesto, dizendo, “Pode ser difícil 
de acreditar, mas o incesto entre adultos de acordo  é tecnicamente 
legal em New Jersey. Obviamente, estes tipos de relacionamentos 
violam nossos padrões de morais aceitáveis e devem ser 
proibidos.”206 

No entanto, se a recente vitória no Tribunal de casamento 
homossexual significa alguma coisa, é o fato de que “padrões 
morais aceitáveis” já não podem servir como uma base racional 
para leis restringindo a expressão sexual. Ao longo destas 
linhas, outro defensor de incesto, citado no artigo do New York 
Magazine, dirige o blog de “Igualdade de Casamento Completo”, 
que se descreve como “Promovendo o direito de adultos para 
compartilhar e desfrutar de amor, sexo, residência e casamento 
sem limites sobre o gênero, número ou a relação de participantes.  
Igualdade de casamento completo é um direito humano básico”.207 

Dada a lógica de decisões legais atuais sobre a definição de 
casamento, é difícil ver como as relações vislumbradas aqui não 
serão eventualmente tratadas da mesma forma.
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Poligamia

O quadro de “dois adultos em acordo” deveria proibir a poligamia, 
poliandria, poliginia e poliamor, mas já começamos a ver que 
sem uma base moral clara, esta norma simplesmente não segura 
o impulso agressivo que empurra para a completa “libertação” 
sexual. Limitar as uniões sexuais para apenas dois adultos em 
acordo será cada vez mais visto como arbitrário. Muitas culturas, 
em todo o mundo e ao longo da história, tem praticado diversas 
formas de casamentos plurais. Isto inclui nos dias atuais parte do 
Oriente, bem como Mormonismo, tanto recente, como desde  1890 
em nosso próprio país.212

O que, então, é a justificação para proibições continuadas em casar-
se com múltiplos parceiros? Como podemos ver neste capítulo, já 
existem aqueles que praticam abertamente tais relações. Estará o 
reconhecimento jurídico muito atrás?

Poligamia: “A prática ou a condição de ter mais de um 
cônjuge, especialmente esposa, ao mesmo tempo.”208

Poliandria: “A prática ou a condição de ter mais de um 
marido ao mesmo tempo.”209

Poliginia: “Uma forma de casamento plural, em que um 
homem é permitido mais de uma esposa (ou seja, é uma 
forma estreita de poligamia e distingue-se de outras formas de 
poligamia como a poliandria).”210

Poliamor: “A prática ou a condição de participar 
simultaneamente em mais de um relacionamento sério 
romântico ou sexual.”211
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espOsas irmãs: 

Em 2010, The Learning Channel (TLC) lançou uma nova série 
chamada “Esposas irmãs”. O Site do TLC descreve o show como 
se segue: “Conheça o marido Kody [Brown]--junto com suas 
quatro esposas: Meri, Janelle, Christine e Robyn e suas combinadas 
17 crianças-- e veja como eles tentam navegar a vida como uma 
família “normal” em uma sociedade que bane o seu estilo de vida. 
De sua estrutura familiar não convencional e modo de vida aos 
desafios financeiros, cada episódio apresenta o funcionamento 
interno de um conjunto familiar polígamo, revelando a inesperada 
proximidade e relacionamentos amorosos entre as esposas do 
Kody.”213 O show tem sido muito bem sucedido e recentemente foi 
prorrogado por TLC para a sétima temporada.214

Os Browns, que inicialmente viviam juntos em Utah, rapidamente 
tornou-se objeto de uma investigação criminal, após a estreia 
do show que fez sua bigamia 
totalmente pública. Eles, portanto, 
preventivamente abriram uma 
ação contra a lei de antibigamia 
do estado, argumentando que era 
inconstitucional.  
Isto resultou em um juiz Federal 
do Tribunal Distrital dos EUA em 
Utah  decidindo que a lei estadual 
foi “considerada inconstitucional,... 
uma violação da cláusula de exercício livre da primeira emenda 
da Constituição dos Estados Unidos e sem uma base racional sob 
a cláusula do devido processo legal da décima quarta emenda...”215  
O estado de Utah recorreu desta decisão para o 10º Circuit Court of 
Appeals, onde continuou pendente até o ano de 2015.

Sister Wives, TLC
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Infelizmente, isto não é um fato isolado ao tribunal em Utah.  Em 
sua dissidência para a Decisão da Suprema Corte criando o direito 
de casamento do mesmo sexo, Chefe de Justiça Roberts fez a 
seguinte observação,

Embora a maioria aleatoriamente insere o adjetivo ‘dois’ em vários 
lugares, isso não dispõe de nenhuma razão absolutamente por que 
as duas pessoas-elemento da definição do núcleo do casamento pode 
ser preservada enquanto o elemento homem-mulher não pode,... 
Com efeito, do ponto de vista da história e tradição, um salto do 
casamento de sexo-oposto para casamento do mesmo-sexo é muito 
maior do que uma união de duas pessoas para várias, no qual  
têm raízes profundas em algumas culturas ao redor do mundo.      

Obergefell v. Hodges

Um artigo de Julho de 2015, no New York Times concordou, 
admitindo: 

Se não há nenhum poder mágico em sexos opostos quando se trata 
de casamento, existe algum poder mágico no número dois? … Mas 
a questão era difícil de discutir abertamente, enquanto o casamento 
do mesmo sexo ainda estava pendente, porque ambos os lados sabiam 
que associação com casamento plural, uma causa mais impopular, 
poderia ter impedido progressos para os direitos dos homossexuais... 
Com o casamento do mesmo sexo definido, nós podemos perguntar 
se relacionamentos poliamorosos devem ser o próximo...

Há um bom argumento para isso. A opinião da maioria na Justiça 
de Anthony M. Kennedy em Obergefell não se concentraram 
primariamente na questão da orientação sexual. Em vez disso, o  
foco principal foi sobre o ‘direito fundamental para casar’ — um 
direito que ele disse que não poderia ser limitado a rígida definições 
históricas ou para a esquerda do processo legislativo. O  principal 
foco foi sobre autonomia e realização pessoal, sobre a criação dos 
filhos e a ordem social. Por essas luzes, grupos de adultos que têm 
afiliacões poliamorosas profundas e desejam construir famílias e 
participar da comunidade têm uma forte reivindicação ao direito de 
casar.216
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Pedofilia

Se a poligamia e outros “casamentos plurais” tornar-se 
normalizado em nossa cultura, então nós começaremos a ver o 
resultado do quadro de “dois adultos em acordo”, indo abaixo, 
até simplesmente “adultos em acordo.” Isto vai parar por ai? 
Infelizmente, a resposta é provávelmente “Não.” Se, como 
tribunais e comentaristas declaram,  a complementaridade do sexo 
exigida no casamento é baseado na “animosidade” inclinada aos 
homossexuais e restringindo o casamento para apenas duas pessoas 
é arbitrário, o que é a justificação para exigir que os participantes 
seja “adultos”? 

O que entendemos por “adulto” em todo o caso? A maioria 
das jurisdições, como Massachusetts, exigem que indivíduos 
atingam a idade de dezesseis anos para que sejam capazes de dar 
consentimento à atividade sexual. Mas, isto será debatido, esse 
limite de idade é arbitrário.

Ficar em casa sozinho217 6-14  
(varia por estado)                                                                                                                                          

       

Assistir a um filme com nudez e 
temas sexuais218 13

Se envolver em atividade sexual 
consensual 16

Adquirir carteira de motorista 17

Votar / comprar cigarros /  
alistar-se no serviço militar                                    18

Comprar  e beber bebidas álcoolicas         21

Aluguar carros 25
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Essas idades podem variar de estado para estado e de cultura para 
cultura, mas isso só prova o ponto, que maturidade será considera 
suscetível a alteração e qualquer idade legalmente exigida para 
assumir a maturidade sexual  é uma construção artificial. Embora a 
idade de consentimento em Massachusetts para o intercurso sexual 
é de 16, ainda não é totalmente definida. A idade de consentimento 
para “ toques sexuais não-penetrativo “ é apenas 14.219

e sObre as diferenças de idade?

Sob a lei de MA, se dois adolescentes, vamos dizer um jovem de 17 
anos e um 15 anos, fizerem sexo consensual, o de 17 anos poderá 
ser condenado por estupro. No entanto, 25 Estados e o Distrito 
de Columbia, incluindo todos os Estados de New England except 
Massachusetts, tem passado isenções de consentimento de  idade.  
Estes são frequentemente referidos como “Leis Romeu e Julieta,” 
que foram “criadas especificamente para ajudar a proteger os 
jovens das consequências relativamente extremas de violar a lei de 
idade de consentimento, o que poderia rotular uma pessoa jovem 
como um agressor sexual para o resto da sua vida simplesmente 
por fazer sexo consensual com seu namorado ou namorada.”220    

Em Connecticut, por exemplo, o sexo consensual entre uma criança 
de doze ou abaixo e alguém menos de três anos mais velha não 
seria considerado estupro. Além disso, para crianças com mais de 
doze anos mas menor de dezesseis anos, a diferença de idade pode 
ser tão grande como três anos.221 Esta lei foi passada em 2007 em 
Connecticut, e muitas das Leis Romeo e Juliet foram da mesma 
forma foram promulgadas na década de 2000.
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Apesar de nós pensarmos que ainda há uma elevada aversão ao 
envolvimento de crianças em atos sexuais em nossa lei e cultura, 
temos que  presumir para onde apontam as tendências legais 
atuais. Se uma criança de doze anos pode consentir a atividade 
sexual com uma de quatorze anos de idade, por que não uma de 
quinze anos de idade ou uma de dezoito anos de idade? Se um de 
quinze anos de idade pode legalmente dar consentimento para o 
sexo com alguem de dezoito anos, porque não um de vinte e oito 
anos de idade? Ou um de quarenta e oito anos de idade?   

Olhando para o capítulo sobre Educação Sexual, nós aprendemos 
que grupos como Planned Parenthood (Paternidade Planejada) 
e SIECUS estavam agressivamente promovendo a exposição de 
criancas de doze anos de idade para todo o tipo de atos sexuais.  
Embora eles rotulem “educação para a saúde sexual abrangente”, 
que justificativa possível existe para o ensino a criancas de doze 
anos de idade, detalhes explícitos dos atos sexuais se não houver 
uma suposição de que eles se envolverão nestes mesmos atos?  
Se criancas de doze anos de idade são esperados ou mesmo 
encorajados a ter sexo, com quem eles farão? Outra crianca de 
doze anos de idade? Com um de vinte anos de idade? Com um de  
cinquenta anos de idade? Dada a supremacia da autonomia pessoal 
e os “direitos” sexuais em nossa lei e cultura, Irá a moralidade 
tradicional de proteger as crianças  de atividade sexual se manter 
firme?
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existe um mOvimentO para nOrmalizar a pedófilia? 

O impulso em direção a pedofilia vem de duas direções.  Primeiro, 
existem aqueles que argumentam que, em consonância com Alfred 
Kinsey, que as crianças são seres sexuais que têm o direito de 
expressão sexual, mesmo em idades muito jovens. Já começamos 
a ver algumas tendencias acadêmicas e meios de comunicação 
“discutirem” o direito de expressão sexual de menores. 

Em 2003, a publicação de Nocivo para Menores: Os Perigos de 
Proteger Crianças do Sexo prometeu leitores uma  ‘radical, refrescante 
e muito atrasada  reavaliação,  de como pensamos e agimos sobre a 
sexualidade dos adolescentes e crianças.’ O livro foi publicado pela 
imprensa da Universidade de Minnesota (com prefácio de Joycelyn 
Elders, que tinha sido a cirurgiã geral na administração Clinton), 
depois que o autor, Judith Levine, postou uma entrevista no site 
da Universidade, condenando o fato de que ‘há pessoas empurrando 
uma agenda religiosa conservadora que nega a menores o  acesso à 
expressão sexual’ e acrescentando que ‘nós temos que proteger as 
crianças dos perigos reais... mas isso não significa proteger alguma 
fantasia da inocência sexual deles.’222

Em 1991 Dr. Ken Plummer, ex-presidente do departamento de 
Sociologia da Universidade de Essex223 escreveu o seguinte no livro 
Intimidade Intergeracional Masculina, “já não podemos assumir 
que a infância é um tempo de inocência simplesmente por causa 
da idade cronológica da criança... uma criança de sete anos pode 
ter construído um elaborado conjunto de entendimento sexual e 
códigos que poderia desconcertar muitos adultos.”224 
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Em segundo lugar, há um movimento correspondente para mudar 
a imagem de  pedófilos para simplesmente “ pessoas atraidas por 
menores”, ou “MAPs”. De acordo com a organização B4UAct, 
MPAs são muito mais parecidas com qualquer outra minoria sexual 
oprimida.

Estigmatizar e estereotipar as pessoas atraídas pelo menor inflama 
os temores de pessoas atraídas por menores, profissionais de saúde 
mental e o público, sem contribuir para a compreensão de pessoas 
atraídas por menores ou a questão do abuso sexual infantil. As 
pessoas atraídas por menores são incapazes de procurar serviços 
quando querem, e os profissionais de saúde mental são incapazes 
de alcançá-los. Perpetuar o segredo, o estigma e o medo pode levar 
à desesperança e até mesmo ao comportamento autodestrutivo ou 
abusivo por parte de pessoas atraídas por menores, e perturbar a 
construcão da sociedade.

Também é importante perceber que algumas das crianças ou 
adolescentes em necessidade de proteção estão desenvolvendo eles 
proprios uma atração por crianças. A atração por menores não 
aparece subitamente na idade adulta; As pessoas atraídas por 
menores normalmente se tornam conscientes de seus sentimentos 
sexuais no final da infância ou adolescência e são prejudicadas pelo 
estigma.

“Nós nos conheceremos como pessoas, e trabalharemos juntos em direção a cuidado 
acessíveis, éticos e terapêuticos para pessoas atraídas por menores.”
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Finalmente, ninguém deve ser negado sua dignidade e humanidade 
por causa de sentimentos de atração que eles não escolheram. Alguns 
especialistas estimam que 0,5% a 7% de todos os homens são atraídos 
por menores, embora não haja uma pesquisa sólida para confirmar 
isso. Se eles estão corretos, é provável que a maioria dos americanos, 
sem perceber, tenha um bom amigo ou amado (possivelmente seu 
próprio filho) que é atraído por menores de idade.225

B4UAct já está tentando fazer com que a definição padrão de 
pedofilia na profissão de saúde mental seja alterada para que as 
pessoas atraídas por menores não sejam mais “estigmatizadas e 
demonizadas injustamente”.226 Isso segue exatamente a mesma 
estratégia empregada tão eficazmente pelos ativistas homossexuais 
na década de 1970. 

Se a “atração ao menor” é apenas outra orientação sexual, e as 
crianças têm o direito à expressão sexual, devemos esperar ver 
um empurrão para normalizar as relações sexuais entre adultos e 
aqueles com idade média de consentimento. As únicas questões 
são quão baixo e com que rapidez a idade de consentimento será 
reduzida.
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Consentimento para além dos seres 
humanos - a fronteira final

Se a exigência da “idade adulta” pode ser despojada das leis e da 
moral da nossa sociedade em relação ao sexo, então tudo o que 
nos resta é “consentimento”. Durante um seminário na escola de 
direito intitulado “Orientação Sexual e Direito”, foi a questão de 
consentimento que impediu a maioria dos meus colegas de classe 
concordar que a bestialidade deveria ser permitida. Se, como foi 
assumido através de uma cosmovisão materialista completamente 
secular, que todos nós somos “animais”, que evoluíram de 
organismos anteriores para nossas respectivas espécies, não havia 
limites morais que impedissem o sexo entre espécies. No entanto, 
uma vez que os seres humanos são incapazes de comunicar 
suficientemente com a maioria dos animais para confirmar o 
consentimento, foi acordado que a bestialidade deve continuar a ser 
proibida a fim de proteger os animais.

Esse padrão de pensamento não é, infelizmente, exclusivo dos 
estudantes sobremodo-liberais de direito. Em 2014, a Dinamarca 
agilizou para proibir a bestialidade depois de relatos de que o país 
“se tornou um ímã para turistas de sexo animal nos últimos anos e 
... viu um aumento nos bordéis de animais - como a bestialidade é 
proibida em quase todos os lugares da Europa”.227  

Falando da lei proposta contra a bestialidade, que alteraria a “Lei 
do Bem-Estar Animal”, o Ministro Dinamarquês da Agricultura 
disse à imprensa local: “Decidi que devemos proibir o sexo 
com animais. Isso porque constitui um ataque ao animal, que 
naturalmente não pode consentir ao sexo“.228  
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“Portanto, precisamos de uma nova legislação que assegure que a 
consideração do animal venha primeiro”.229 Aqui vemos, mesmo 
na seção de lei que esta nova proibição se enquadra, que o ímpeto 
é preservar os direitos dos animais ao invés de proibir os erros 
humanos. 

Há, entretanto, uma outra razão posta porque nós tipicamente 
franzimos nosso cenho sobre a bestialidade, ou a “zoofilia” como é 
chamado cada vez mais - “especismo.”

Em 2001, o professor de Ética de Princeton Peter Singer escreveu o 
seguinte no ensaio agora infame “Petting pesado”:

A existência de contato sexual entre seres humanos e animais, 
e a potência do tabu contra ele, mostra a ambivalência do nosso 
relacionamento com os animais. Por um lado, especialmente na 
tradição judaico-cristã - menos no Oriente - sempre nos vimos como 
distintos dos animais e imaginamos que um grande e intransponível 
diferença nos separa deles. Os seres humanos sozinhos são feitos à 
imagem de Deus ... Por outro lado, existem muitas maneiras pelas 
quais não podemos deixar de nos comportar como os animais - ou 
mamíferos – e o sexo é um dos mais óbvios. Nós copulamos, como 
eles fazem ... O tabu sobre sexo com animais pode, como já sugeri, 
ter se originado como parte de uma rejeição mais ampla do sexo 
não reprodutivo. Mas a veemência com que essa proibição continua 
sendo mantida, sua persistência enquanto outros atos sexuais não-
reprodutivos se tornaram aceitáveis, sugere que há outra poderosa 
força trabalhando: nosso desejo de nos diferenciar, erótica e em 
qualquer outro sentido, dos animais.230
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A inferência feita por Singer é que nossa repulsa em relação ao sexo 
entre espécies é um resultado do preconceito contra os animais, um 
vestígio da visão judaico-cristã de que os humanos foram criados 
distintos de outras formas de vida. Como ele observa, “outros 
atos sexuais não-reprodutivos se tornaram aceitáveis”, então essa 
normalização também levará à zoofilia?
 
Em Massachusetts, pouco depois da legalização do casamento 
homossexual, um dos principais defensores do LGBTQ’s em Beacon 
Hill introduziu uma legislação que descriminalizaria a bestialidade 
na Commonwealth. House Bill 1572, alegadamente revoga “leis 
arcaicas”, mas entre essas leis esta a proibição contra “o abominável 
e detestável crime contra a natureza, seja com um ser humano ou 
com um animal ...”231

Felizmente, este projeto de lei não fez qualquer progresso nas 
últimas sessões e parece ser uma ponte muito longe, mesmo em 
Beacon Hill.
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O que podemos fazer 
agora?: Conclusão

No desdobrar da moralidade sexual em nossa cultura e lei, vemos 
o fruto natural da revolução sexual, que considera as restrições no 
sexo como “tabus” que devem ser superados. Isso ocorre porque 
limitar o comportamento sexual é entendido como o resultado de 
preconceito e opressão e uma violação de direitos civis e de saúde 
mental. 
 
No entanto, como pessoas de fé, devemos estar preparados 
para enfrentar essas mentiras destrutivas sobre sexo e falar a 
verdade. Como C.S. Lewis escreveu em Mere Christianity (Mero 
Cristianismo):
 

[P]erversões do instinto sexual são numerosas, dificil para curar, e 
assustadoras... Tem se dito que,  estamos cansados de ouvir isto, que 
o desejo sexual está no mesmo estado como qualquer um de nossos 
outros desejos naturais e que, se apenas nós abandonarmos a ideia 
vitoriana velha boba de suprimi-lo, tudo no jardim será bonito. Não 
é verdade. No momento em que você olhar para os fatos, e longe da 
propaganda, você vê que não é. Eles te dizem que o sexo tornou-se 
uma confusão, porque foi suprimido. Mas nos últimos vinte anos 
[o trabalho foi publicado pela primeira vez em 1952] este assunto 
não tem sido suprimido. Isto tem sido falado incessantemente. No 
entanto, este assunto ainda é caotico e confuso. Se suprimi-lo tivesse 
sido a causa do problema, o falar, discutir,  teria resolvido. Mas 
não é o que tem acontecido.... Acredito que é o contrário. Acredito 
que a raça humana originalmente suprimiu isto porque isto tem se 
tornado uma grande confusão.232
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Daqui para frente, os Cristãos precisarão comunicar uma visão 
positiva do sexo e da sexualidade, informados e guiados através 
das Sagradas Escrituras e os dois milênios de pensamento e 
experiência Cristã. Não é o suficiente simplesmente ficar contra 
o que está errado, apesar de que é um dever necessário.  Temos 
de viver nossa moralidade sexual nas vidas de nossas famílias e 
passá-lo para a próxima geração através de pensamento e ação. Nós 
devemos ter fé que, como a revolução sexual, gira totalmente fora 
de controle, refugiados desta desolação cultural e moral se voltarão 
para a autêntica alegria e estabilidade encontrados em nossos 
valores familiares compartilhados.  Nós devemos estar preparados 
para recebê-los.

1. Orar. 
Pedir que Deus mude a trajetória da nossa cultura e reprima 
o mal que vemos no horizonte. 

2. Ser consciente e educar outros.  
Estar consciente das consequências de permitir que a 
moralidade Bíblica seja empurrada para fora da praça 
pública. Em conversa com amigos, vizinhos e colegas de 
trabalho, devemos estar prontos para ligar os pontos para 
eles sobre onde as coisas estão indo.  

3. Ser um ativista de dois minutos  
Ser os olhos e ouvidos do IFM. Quando você encontrar 
instâncias desta agenda sexual radical em nossas escolas 
ou liberdade religiosa sendo esmagado em nossas igrejas e 
locais de adoracão, avise IFM. Nós podemos ajudar.
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Perguntas de discussão em grupo
1. Como está o quadro legal e moral de “ adultos em acordo” 

perigoso? 

2. Qual é a consequência cultural de dizer que a lei não pode 
restringir o que é feito na “privacidade dos quartos”? Em outras 
palavras, no que se refere ao assunto sexual, onde podera este 
declive escorregadio nos conduzir? 

3. Como nós podemos vincular esta discussão sobre a liberação 
sexual à liberdade de expressão sexual que é ensinado nas 
escolas públicas?   

4. É exato ou seguro considerar crianças “seres sexuais”? 

5. São as leis que restringem comportamento sexual repressivo e 
antiquado? Porque ou por que não?   

6. Qual é o papel ético do governo em limitar a expressão sexual 
do público? 
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7. Como a Igreja pode fornecer um saudável contraste à nossa 
cultura sexualmente confusa e permissiva?  

8. O que é preciso para a Igreja viver fielmente esta missão de 
pureza Bíblica? 

9. Como é  a pureza uma estratégia vencedora? 

10. Como é o Evangelho essencial para a transformação cultural 
sexual? 

11. Como nós estamos treinando nossas crianças e jovens a viver 
uma “contra- revolução” de pureza sexual? 

12. Por favor tire um momento para olhar páginas 206-207. Quais 
são algumas as maneiras práticas de você, sua igreja ou grupo 
pequeno orar e defender a pureza sexual em Massachusetts? 
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ANOTAÇÕES:



217

End Notes

1. Fauman, Michael A. DSM - IV. Ann Arbor: American Psychiatric 
Publishing, Inc., 2002. (This description was altered in 2013 to “Gender 
Dysphoria.”)
2. Straub, Steve. “John Adams, Foundation of a free constitution is 
pure virtue.” Federalist Papers. Web. Accessed May 1, 2015. https://www.
thefederalistpapers.org/founders/adams/john-adams-foundation-of-a-free-
constitution-is-pure-virtue.
3. “Physician-Assisted Suicide.” Merriam-Webster. August 7 2014. Accessed 
May 1, 2015. http://www.merriam-webster.com/dictionary/physician-assisted 
suicide.
4. Grudem, Wayne. Politics According to the Bible: A Comprehensive 
Resource for Understanding Modern Political Issues in Light of Scripture. Grand 
Rapids: Zondervan, 2010. 69.
5. “Ashcroft v. Free Speech Coalition, 535 U.S. 234.” April 16, 2002.  
Accessed May 1, 2015. https://www.law.cornell.edu/supct/html/00-795.
ZO.html.
6. School Climate in Massachusetts: 2011 State Snapshot.” GLSEN: The 
Gay, Lesbian & Straight Education Network. 2013. Accessed May 1, 2015. http://
glsen.org/sites/default/files/Massachusetts%20NSCS%20Snapshot%202011.pdf.
7. “Our Approach.” Gay-Straight Alliance Network. Accessed May 1, 2015. 
http://www.gsanetwork.org/about-us.
8. Usccb.org,. 2015. “Issues and Action”. Accessed December 11 2015. 
http://www.usccb.org/issues-and-action/index.cfm.
9. Commission, The. 2015. “The Ethics & Religious Liberty Commission | 
Topics List.”Erlc.Com. Accessed December 11 2015. http://erlc.com/topics/list/.
10. Lavoie, Denise. “Doctor Gets 6 Months in Abortion Patient Death.” 
Crimes & Courts on NBCNews.com,   September 14, 2010. Accessed May 1, 2015. 
http://www.nbcnews.com/id/39177186/ns/us_news-crime_and_courts/t/
doctor-getsmonths-abortion-patient-death/#.VjgdEqcA.
11. Operation Rescue, “Massachusetts Abortion Victim”s Mom Comes 
Forward.” Operation Rescue,   September 28, 2007. Accessed May 1, 2015. 
http://www.operationrescue.org/archives/massachusetts-abortion-
victim%E2%80%99smom-comes-forward/.
12. O’Keefe, Michael. “Barnstable County Grand Jury Returned an 
Indictment for Manslaughter against Dr. Rapin Osathanondh.” Cape and Islands 
District Attorney Michael O’Keefe,   July 16, 2008. Accessed May 1, 2015.  http://
www.mass.gov/capeda/press-releases-and-cases/2009-2008/returned-an-
indictmentfor-manslaughter-against-dr-rap.html.



218

13. Lavoie, Denise. “Doctor Gets 6 Months in Abortion Patient Death.” 
Crimes & Courts on NBCNews.com,   September 14 2010. http://www.nbcnews.
com/id/39177186/ns/us_news-crime_and_courts/t/doctor-getsmonths-
abortion-patient-death/.
14. Herd, Aimee. “Laura’s Story – A Mother’s Account of Her Daughter’s 
Death in an Abortion Mill, and the Hope She Believes God Will Bring Out of It.” 
Breaking Christian News, October 29 2007. Accessed May 1, 2015. http://www.
breakingchristiannews.com/articles/display_art.html?ID=4600.
15. Foxnews.com, “Doctor Kermit Gosnell Found Guilty of Murdering 
Infants in Late-Term Abortions.” FoxNews.   May 13 2013. Accessed May 1, 2015. 
http://www.foxnews.com/us/2013/05/13/jury-split-on-2-counts-in-trial-
abortiondoctor-kermit-gosnell/.
16. Commonwealth’s Statement of Facts, Joint Pretrial Memorandum filed 
June 11, 2010, Superior Court Dept. Crim No. 0872CR00086
17. Lavoie, Denise. “Doctor Gets 6 months in Abortion Patient Death.” 
Crime & courts on NCCNEWS.com,  September 14, 2010. Accessed May 1, 2015. 
http://www.nbcnews.com/id/39177186/ns/us_news-crime_and_courts/t/
doctor-getsmonths-abortion-patient-death/#.VjgdEqcA
18. Commonwealth’s Preliminary Answers to Defendant’s Motions For 
Discovery, filed May 6, 2009.
19. Ballou, Brian R. “Ex-Doctor Sentenced to Prison in Death of Abortion 
Patient.” Boston.com,   September 15, 2010. Accessed May 1, 2015. http://www.
boston.com/news/local/massachusetts/articles/2010/09/15/former_doctor_
gets_prison_for_death_of_cape_abortion_patient/.
20. “2014 Local Ballot Initiative, Women in Danger!” Right to Life: 
Massachusetts Citizens for Life. Accessed May 1, 2015. http://masscitizensforlife.
org/2014-local-ballot-initiative/.
21. “Laura Hope Smith, Abortion Victim: Died on the Abortion Table.” 
RealChoice. Accessed May 1, 2015. http://realchoice.0catch.com/library/
deaths/bl07lsmith.htm.
22. Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1971). Accessed May 1, 2015. https://library.
bowdoin.edu/help/chicago-gov.pdf.
23. Doe v. Bolton, 410 U.S. 179 (1971), Accessed May 1, 2015, http://www.
law.cornell.edu/supremecourt/text/410/179.
24. “Proclamation 5147 – National Sanctity of Human Life Day, 1984.” 
The Public Papers of President Ronald W. Reagan: Ronald Reagan Presidential 
Library, Accessed May 1, 2015. http://www.reagan.utexas.edu/archives/
speeches/1984/11384c.htm.
25. “History of the March for Life.” March for Life: Education and Defense 
Fund, Accessed May 1, 2015. http://marchforlife.org/history-of-the-march-
forlife/.
26. “State Facts About Abortion: Massachusetts.” Guttmacher Institute, 
Accessed May 1, 2015. http://www.guttmacher.org/pubs/sfaa/massachusetts.
html.
27. Gold, Rachel Benson. “Lessons from Before Roe: Will Past be Prologue?” 
The Guttmacher Report on Public Policy 6, no. 1 (2003): n.p., Accessed May 1, 
2015. https://www.guttmacher.org/pubs/tgr/06/1/gr060108.html#box.48.



219

28. Mass. Gen. Laws ch. 272, § 19 (1845). https://malegislature.gov/Laws/
GeneralLaws/PartIV/TitleI/Chapter272/Section19.
29. “Moe vs. Secretary of Administration and Finance, 382 Mass. 629.”  1981. 
Accessed May 1, 2015. http://masscases.com/cases/sjc/382/382mass629.html.
30. Pazol, Karen, Andreea A. Creanga, Kim D. Burley, and Denise J. 
Jamieson. “Abortion Surveillance – United States, 2011.” Centers for Disease 
Control and Prevention, Morbidity and Mortality Weekly, Report, November 
28 2014.  Accessed May 1, 2015.  http://www.cdc.gov/mmwr/preview/
mmwrhtml/ss6311a1.htm?s_cid=ss6311a1_w#Tab2.
31. “State Facts About Abortion: Massachusetts.” Guttmacher Institute, 
Accessed May 1, 2015. http://www.guttmacher.org/pubs/sfaa/massachusetts.
html.
32. Carter, Joe. “Five Facts about Norma McCorvey of Roe vs. Wade You 
Probably Didn”t Know.” LifeNews.com,   January 20 2015. http://www.lifenews.
com/2015/01/20/five-facts-about-norma-mccorvey-of-roe-vswade-you-
probably-didnt-know/.
33. Ertelt, Steven. “Shocking Time Magazine Cover: After 40 Years, Abortion 
Activists Losing.” LifeNews.com,   January 3 2013. http://www.lifenews.
com/2013/01/03/shocking-time-magazine-cover-after-40-yearsabortion-
activists-losing/.
34. Roe, Jane. “Norma (Jane Roe).” Vimeo video, 1:02, posted by 
“VirtueMedia.” September 17 2012. Accessed May 1, 2015.  http://vimeo.
com/49600976.
35. Andrusko, Lisa. “The Younger Generation Is Choosing Life.” National 
Right to Life News,   January 2007. Accessed May 1, 2015.   http://www.nrlc.
org/archive/news/2007/NRL01/YoungerGeneration.html
36. “Costs of Adopting.” Child Welfare Information Gateway: Protecting 
Children, Strengthening Families, Accessed May 1, 2015. Accessed May 1, 2015.  
https://www.childwelfare.gov/pubpdfs/s_costs.pdf.
37. Finer, Lawrence B. Lori F. Frohwirth, Lindsay A. Dauphinee, Susheela 
Singh, and Ann M. Moore, “Reasons U.S. Women Have Abortions: Quantitative 
and Qualitative Perspectives.” Perspectives on Sexual Reproduction and 
Reproductive Health 37, no. 3 (2005): n.p., http://www.guttmacher.org/
tables/370305/3711005t3.pdf.
38. Saad, Lydia. “Americans” Abortion Views Steady Amid Gosnell 
Trial.” Gallup, May 10, 2013. Accessed May 1, 2015.  http://www.gallup.com/
poll/162374/americans-abortion-viewssteady-amid-gosnell-trial.aspx.
39. Clark, Matthew. “Planned Parenthood”s Honesty: Admitting Post-Birth 
Abortions Okay.” LifeNews.com, April 3, 2013. Accessed May 1, 2015.   http://
www.lifenews.com/2013/04/03/planned-parenthoods-honesty-admitting-post-
birthabortions-okay/, and http://www.weeklystandard.com/blogs/video-
plannedparenthood-official-argues-right-post-birthabortion_712198.html.
40. Enriquez, Lauren. “10 Eye-Opening Quotes from Planned Parenthood 
Founder Margaret Sanger.” LifeNews.com, March 11, 2013. Accessed May 1, 
2015.  http://www.lifenews.com/2013/03/11/10-eye-opening-quotes-from-
plannedparenthood-founder-margaret-sanger/
41. Sanger, Margaret. “Wickedness of Creating Large Families.” In Woman 
and the New Race, 64. New York: Bretano’s, 1920. 



220

42. Sanger, Margaret. “Letter to Dr. Clarence Gamble.” December 19, 1939, 
Sophia Smith Collection, Smith College, (North Hampton, Mass.). 
43. Mafamily.org. “Legislation”.  Accessed December 10, 2015. http://www.
mafamily.org/legislation/ and http://masscitizensforlife.org/9804-2/
44. Johnson, Carolyn. “Assisted Suicide Measure Narrowly Defeated; 
Supporters Concede Defeat.” boston.com,   November 17, 2012, http://www.
boston.com/2012/11/07/dying/gBqan95E7zK3elChciPBOP/story.html.
45. Ertelt, Steven. “George Soros Bankrolling Efforts to Legalize 
Assisted Suicide.” LifeNews.com,   April 11, 2013, http://www.lifenews.
com/2013/04/11/george-soros-bankrolling-efforts-to-legalize-assisted-suicide/.
46. Cardinal Sean, “The Slippery Slope of Assisted Suicide.” Cardinal Sean”s 
Blog,   October 12, 2012, http://www.cardinalseansblog.org/2012/10/12/the-
slippery-slope-of-assisted-suicide/.
47. Kennedy, Victoria Reggie. “Question 2 Insults Kennedy”s Memory.” 
Opinions, Cape Cod Times,   October 27, 2012, http://www.capecodtimes.com/
article/20121027/OPINION/210270347&cid=sitesearch&template=wapart.
48. Span, Paula. “How the “Death with Dignity” Initiative Failed in 
Massachusetts.” The New Old Age, The New York Times,   December 6, 2012, 
http://newoldage.blogs.nytimes.com/2012/12/06/how-thedeath-with-dignity-
law-died-in-massachusetts/?_r=0
49. “’Death With Dignity’ Makes Gains In Massachusetts,” Life 
Matters Media, March 29, 2014.  Accessed December 23, 2015. http://www.
lifemattersmedia.org/2014/03/death-with-dignity-makes-gains-massachusetts/
50. Johnson, Carolyn, “Assisted Suicide Measure Narrowly Defeated; 
Supporters Concede Defeat.” boston.com,   November 17, 2012.  Accessed May 1, 
2015. http://www.boston.com/2012/11/07/dying/gBqan95E7zK3elChciPBOP/
story.html.  
Span, Paula, “How the “Death with Dignity” Initiative Failed in Massachusetts.” 
The New Old Age, The New York Times, December 6, 2012. Accessed May 1, 
2015. http://newoldage.blogs.nytimes.com/2012/12/06/how-the-death-with-
dignity-lawdied-in-massachusetts/?_r=0.
51. Span, Paula, “Massachusetts Debates ‘Death With Dignity,’” The New 
Old Age, The New York Times, last modified May 29, 2012, http://newoldage.
blogs.nytimes.com/2012/05/29/massachusetts-debates-death-with-dignity/?_
r=0.
52. “Initiative Petition Process, 2015-2016: An Overview for Interested 
Members of the Public.” Mass.gov: Attorney General Maura Healey, Accessed 
May 1, 2015. http://www.mass.gov/ago/government- resources/initiatives-
andother-ballot-questions/initiative-petition-process.html.
53. Grudem, Wayne. Politics According to the Bible: A Comprehensive 
Resource for Understanding Modern Political Issues in Light of Scripture. Grand 
Rapids: Zondervan, 2010. 180.
54. Trans. by Michael North, “The Hippocratic Oath.” Greek Medicine, “I 
Swear by Apollo Physician…”: Greek Medicine from Gods to Galen.”   February 
7, 2012. http://www.nlm.nih.gov/hmd/greek/greek_oath.html.



221

55. Grossu, Arina. “Brittany Maynard is Dead, But Her Enablers Seek 
More Victims.” The Federalist,   November 18, 2014. http://thefederalist.
com/2014/11/18/brittany-maynard-is-dead-but-her-enablers-seek-
morevictims/.
56. ESV Study Bible, “The End of Life,” p. 2543
57. “Legal and Political Timeline in Oregon.” Death with Dignity National 
Center. Accessed May 1, 2015. http://www.deathwithdignity.org/historyfacts/
oregontimeline.
58. “Assisted Suicide in the United States.” Wikipedia: The Free 
Encyclopedia,   July 20, 2015. http://en.wikipedia.org/wiki/Assisted_suicide_
in_the_United_States#State_power_to_allow_and_regulate.
59. “Living with Dying.” Death with Dignity National Center, November 
4, 2008. http://www.deathwithdignity.org/2008/11/04/washingtonvoters-
approve-death-dignity-act.
60. “Living with Dying.” Death with Dignity National Center,   November 
4, 2008. http://www.deathwithdignity.org/2008/11/04/washingtonvoters-
approve-death-dignity-act. ? “In Your State.” Compassion and Choices, Accessed 
May 1, 2015. https://www.compassionandchoices.org/what-you-can-do/in-
your-state/. “Death with Dignity Around the U.S..” Death with Dignity National 
Center,   July 10, 2015. http://www.deathwithdignity.org/advocates/national. 
“History.” Death with Dignity National Center, Accessed May 1, 2015, http://
www.deathwithdignity.org/history.
61. “Reasons to Oppose Physician-Assisted Suicide.” Focus on the Family. 
Accessed May 1, 2015. http://www.focusonthefamily.com/socialissues/
defending-your-values/physician-assisted-suicide/reasons-to-oppose-physician-
assisted-suicide
62. “Reasons to Oppose Physician-Assisted Suicide.” Focus on the Family. 
Accessed May 1, 2015. http://www.focusonthefamily.com/socialissues/
defending-your-values/physician-assisted-suicide/reasons-to-oppose-
physicianassisted-suicide.
63. Schadenberg, Alex. “Oregon Assisted Suicide Law is Unsafe.” Euthanasia 
Prevention Coalition,   January 20, 2013, http://alexschadenberg.blogspot.
com/2013/01/oregon-assisted-suicide-law-is-unsafe.html. The Washington 
Death with Dignity Act of 2008, http://www.secstate.wa.gov/elections/
initiatives/text/i1000.pdf
64. Chambaere, Kenneth. Johan Bilsen, Joachim Cohen, Bregje D. 
Onwuteaka-Philipsen, Freddy Mortier, and Luc Deliens, “Physician-Assisted 
Deaths Under the Euthanasia Law in Belgium: A Population-Based Survey.” 
CMAJ: Medical Knowledge that Matters, May 17, 2010, http://www.cmaj.ca/
content/early/2010/05/17/cmaj.091876.full.pdf+html.
65. Pereira, J. “Legalizing Euthanasia or Assisted Suicide: The Illusion of 
Safeguards and Controls.” Current Oncology 19, no. 3 (2012): 227, Accessed May 
1, 2015. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3070710/.



222

66. Pereira, J. “Legalizing Euthanasia or Assisted Suicide: The Illusion of 
Safeguards and Controls.” Current Oncology 19, no. 3 (2012): 227, Accessed 
May 1, 2015. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3070710/. A.B. 
Jotkowitz and S. Glick, “The Groningen Protocol: Another Perspective.” Journal 
of Medical Ethics 32, no. 3 (2006), 157-158, Accessed May 1, 2015. http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2564470/.
67. Pereira, J. “Legalizing Euthanasia or Assisted Suicide: The Illusion of 
Safeguards and Controls.” Current Oncology 19, no. 3 (2012): 227, Accessed May 
1, 2015. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3070710/.
68. Tomlinson, Simon. “Deaf Belgian Twins Bought New Suits and Shoes 
before Killing Themselves, Reveals Brother Who was with them when They 
Died…but couldn’t Talk Them Out of it.” DailyMail, January 15, 2013. Accessed 
December 10, 2015. http://www.dailymail.co.uk/news/article-2262630/Brother-
deaf-Belgian-twins-killed-euthanasia-describes-final-words-reveals-live-learning-
going-blind.html#ixzz2rVKBhz5M.
69. Simon Caldwell, “Number of mentally ill patients killed by euthanasia 
in Holland trebles in a year as doctors warn assisted suicide is ‘out of control,’” 
DailyMail, last modified 3 October 2015, Accessed December 23, 2015. http://
www.dailymail.co.uk/news/article-2779624/Number-mentally-ill-patients-
killed-euthanasia-Holland-trebles-year-doctors-warn-assisted-suicide-control.
html
70. Saunders, Peter. “Bitter Irony: Children Once Again to be Euthanized 
in Belgium/Netherlands 70 years after Nazis.” LifeSite, June 18, 2013. Accessed 
December 10, 2015. http://www.lifesitenews.com/news/belgium-and-the-
netherlands-escalate-their-childrens-euthanasia-programmes.
71. Massagainstassistedsuicide.org,. 2015. “Mass Assisted Suicide Initiative: 
Talking Points.” Mass Assisted Suicide Initiative: Talking Points. Accessed 
December 19, 2015. http://www.massagainstassistedsuicide.org/p/talking-
points.html. 
72. Massagainstassistedsuicide.org,. 2015. “Mass Assisted Suicide Initiative: 
Talking Points.” Mass Assisted Suicide Initiative: Talking Points. Accessed 
December 19, 2015. http://www.massagainstassistedsuicide.org/p/talking-
points.html. 
73. Cardinal Sean, “The Slippery Slope of Assisted Suicide.” Cardinal Sean”s 
Blog,   October 12, 2012, http://www.cardinalseansblog.org/2012/10/12/the-
slippery-slope-of-assisted-suicide/.
74. Mafamily.org,. 2015.  Accessed December 9, 2015. http://www.mafamily.
org/legislation/.
75. Eno, Rob. “In Jamaica Plain 4Th Grade Females Asked To Draw 
Ejaculating Penis | Red Mass Group.” Redmassgroup.Com.  Accessed December 
10, 2015. http://redmassgroup.com/2009/11/in-jamaica-plain-4th-grade-
females-asked-to-draw-ejaculating-penis/.
76. Mafamily.org,. 2015.  Accessed December 9, 2015. http://www.mafamily.
org/wp-content/uploads/2014/03/JP-Sex-Ed-Example-redacted.pdf.
77. Thayer, Linda, Sexuality Education in Massachusetts Public Schools, A 
Handbook for Parents and Concerned Citizens, Massachusetts Citizens for Life, 
2012.



223

78. Grossman, Miriam, “A Brief History of Sex Ed: How We Reached Today’s 
Madness,” The Public Discourse, July 16, 2013.  Accessed December 23, 2015. 
http://www.thepublicdiscourse.com/2013/07/10408/.
79. Stop-homophobia.com,. 2015. “What Is Pansexuality ?”. Accessed 
December 19 2015. http://www.stop-homophobia.com/pansexuality.htm.
80. Kinsey, Alfred C., and Wardell Baxter Pomeroy. Sexual Behavior in the 
Human Male. Philadelphia: W.B. Saunders, 1948. 178-180.
81. Ericksen, Julia A. 1998. “With Enough Cases, Why Do You Need 
Statistics? Revisiting Kinsey”s Methodology”. Journal Of Sex Research 35 
(2): 132-140. Informa UK Limited. doi:10.1080/00224499809551926.  http://
en.wikipedia.org/wiki/Kinsey_Reports#Kinsey_scale
82. Drjudithreisman.com,. (2015). Judith Gelernter Reisman, Ph.D. - The 
Kinsey Coverup - Institute for Media Education. Accessed December 9, 2015, 
from http://www.drjudithreisman.com/the_kinsey_coverup.html
83. Grossman, Miriam, “A Brief History of Sex Ed: How We Reached Today’s 
Madness,” The Public Discourse, July 16, 2013.  Accessed December 23, 2015. 
http://www.thepublicdiscourse.com/2013/07/10408/.
84. Siecus.org,. 2015. “SIECUS - ABOUT US”.  Accessed December 9, 2015. 
http://www.siecus.org/index.cfm?fuseaction=page.viewPage&pageId=472.
85. Siecus.org,. 2015. “SIECUS - Abstinence Only Until Marriage Programs”.  
Accessed December 9, 2015. http://www.siecus.org/index.cfm?fuseaction=Page.
viewPage&pageId=523&parentID=477.
86. Grossman, Miriam, “A Brief History of Sex Ed: How We Reached Today’s 
Madness,” The Public Discourse, July 16, 2013.  Accessed December 23, 2015. 
http://www.thepublicdiscourse.com/2013/07/10408/.
87. Miriam Grossman, MD,. 2012. “About”.  Accessed December 9, 2015. 
http://www.miriamgrossmanmd.com/about/.
88. Grossman, Miriam, “A Brief History of Sex Ed: How We Reached Today’s 
Madness,” The Public Discourse, July 16, 2013.  Accessed December 23, 2015. 
http://www.thepublicdiscourse.com/2013/07/10408/.
89. Cdc.gov,. 2015. “Press Release 11 March - 2008 National STD 
Prevention Conference”.  Accessed December 9, 2015. http://www.cdc.gov/
stdconference/2008/press/release-11march2008.htm.
90. Familyfacts.org,. 2015. “ Four In 10 Children Are Born To Unwed 
Mothers. “  Accessed December 9, 2015. http://www.familyfacts.org/
charts/205/four-in-10-children-are-born-to-unwed-mothers.
91. Familyfacts.org,. 2015. “ Four In 10 Children Are Born To Unwed 
Mothers. “  Accessed December 9, 2015. http://www.familyfacts.org/
charts/205/four-in-10-children-are-born-to-unwed-mothers.
92. Landry, Fr. 2010. “The Vindication of Abstinence-Only Sex Education, 
The Anchor, February 12, 2010”. Catholicpreaching.Com.  Accessed December 
9, 2015. http://catholicpreaching.com/the-vindication-of-abstinence-only-sex-
education-the-anchor-february-12-2010/.
93. Linda Thayer, http://masscitizensforlife.org/linda-thayer-
speakersbureau-programs/ Massachusetts Citizens for Life,. 2015. “MCFL 
Speakers Bureau”. Accessed January 21 2014. http://masscitizensforlife.org/get-
informed/educational-resources/mcfl-speakers-bureau/.



224

94. Guttmacher.org,. 2015.  Accessed December 9, 2015. http://www.
guttmacher.org/pubs/USTPtrends10.pdf.
95. Malegislature.gov,. 2015. “ General Laws: CHAPTER 265, Section 23 “.  
Accessed December 9, 2015. https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/
PartIV/TitleI/Chapter265/Section23.
96. Malegislature.gov,. 2015. “ General Laws: CHAPTER 272, Section 4 “.  
Accessed December 9, 2015. https://malegislature.gov/laws/generallaws/
partiv/titlei/chapter272/section4.
97. Futureofsexed.org,. 2015.  Accessed December 9, 2015. http://www.
futureofsexed.org/documents/josh-fose-standards-web.pdf.
98. Siecus.org,. 2015. “SIECUS”.  Accessed December 9, 2015. http://siecus.
org/index.cfm?fuseaction=Feature.showFeature&featureid=1805&pageid=611.
99. Parents, Resources. 2015. “Resources For Parents It”s Perfectly 
Normal”. Plannedparenthood.Org.  Accessed December 10, 2015. https://www.
plannedparenthood.org/parents/resources-for-parents.
100. Wajda, Tricia. “Planned Parenthood League Of Massachusetts Earns 
National Education Honors :: League Of Massachusetts”. Plannedparenthood.
Org. Accessed December 19, 2015. https://www.plannedparenthood.org/
planned-parenthood-massachusetts/newsroom/press-releases/planned-
parenthood-league-massachusetts-earns-national-education-honors.
101. Metaxas, Eric. “The “Saturation Process”: Hooking Kids On Sex”. 
LifeSiteNews. N.p., 2013. Web. December 10, 2015. https://www.lifesitenews.
com/news/the-saturation-process-hooking-kids-on-sex
102. Malegislature.gov,. “General Laws: CHAPTER 71, Section 32A”. 
N.p., 2015. Web. December 10, 2015. 93. https://malegislature.gov/Laws/
GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/Section32A
103. Malegislature.gov,. “General Laws: CHAPTER 71, Section 32A”. 
N.p., 2015. Web. December 10, 2015. 93. https://malegislature.gov/Laws/
GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/Section32A
104. Focus on the Family,. “What To Teach About Sex”. N.p., 2011. Web. 
December 10, 2015. http://www.focusonthefamily.com/parenting/sexuality/
talking-aboutsex/what-to-teach-about-sex
105. Christianbook.com,. “God”s Design For Sex Series, 4 Books, 2007 
Version”. Accessed December 10, 2015. http://www.christianbook.com/gods-
design-for-sex-books-revised/stan-jones/pd/060130
106. The Center for Relationship Education,. 2015. “Teens At The Crossroads 
- The Center For Relationship Education”.  Accessed December 10, 2015. http://
www.myrelationshipcenter.org/home/curriculum/teens-at-the-crossroads/.
107. Mafamily.org,. 2015. “Legislation - Massachusetts Family Institute”.  
Accessed December 10, 2015. http://www.mafamily.org/legislation/.
108. Bostonglobe.com, 2015. “Supreme Court Says Same Sex Couples 
Have Right to Marry All States”.  Accessed December 10, 2015.  https://www.
bostonglobe.com/news/nation/2015/06/26/supreme-court-says-same-sex-
couples-have-right-marry-all-states/cIkHiOB1EoMXljLuEPajPL/story.html
109. American Principles Project,. “Statement Calling For Constitutional 
Resistance To Obergefell V. Hodges  | American Principles Project”. N.p., 2015. 
Web. December 10, 2015. https://americanprinciplesproject.org/founding-
principles/statement-calling-for-constitutional-resistance-to-obergefell-v-
hodges%E2%80%AF/



225

110. Bayer, Ronald. Homosexuality and American Psychiatry: The Politics of 
Diagnosis. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1987. 3.
111. Downloads.frc.org,. 2015.  Accessed December 10, 2015. http://
downloads.frc.org/EF/EF08L41.pdf.
112. Legacy.fordham.edu,. “Internet History Sourcebooks Project”. N.p., 2015. 
Web. December 10, 2015. https://legacy.fordham.edu/halsall/pwh/swift1.asp
113. Wikipedia,. “Lawrence V. Texas”. N.p., 2015. Web. December 10, 2015. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_v._Texas
114. Gpo.gov,. 2015.  Accessed December 10, 2015. https://www.gpo.gov/
fdsys/pkg/USCODE-2010-title10/pdf/USCODE-2010-title10-subtitleA-partII-
chap37-sec654.pdf.
115. Cmrlink.org,. “GAYS IN THE MILITARY: GIVE THE LAW A NAME 
- Center For Military Readiness”. N.p., 2015. Web. December 10, 2015. http://
cmrlink.org/content/article/34525
116. Massequality.org,. 2015. “Open Letter To Our Members About Sen. 
Brown”s Announcement About “Don”t Ask, Don”t Tell” | Massequality”.  
Accessed December 10, 2015. http://www.massequality.org/content/open-
letter-our-members-about-sen-browns-announcement-about-dont-ask-dont-tell.
117. Benkof, David. “Same-Sex Rape In The Military On The Rise”. The Daily 
Caller. N.p., 2014. Web. December 10, 2015. http://dailycaller.com/2014/08/27/
same-sex-rape-in-the-military-on-the-rise/
118. Kristen Holmes, CNN White House Producer. 2015. “Obama Nominates 
Openly Gay Man To Lead Army - Cnnpolitics.Com”. CNN.  Accessed December 
10, 2015. http://www.cnn.com/2015/09/18/politics/eric-fanning-secretary-of-
the-army/.
119. Boy Scouts of America Oath. http://www.scouting.org/Home/
BoyScouts.aspx
120. Findlaw,. 2015. “Findlaw”s United States Supreme Court Case And 
Opinions.” Boy Scouts v. Dale, 530 US 641, 2000.   Accessed December 10, 2015. 
http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/530/640.html.
121. Moore, Art. “Look Which Companies Dumping Boy Scouts”. WND. 
N.p., 2013. Web. December 10, 2015. http://www.wnd.com/2013/02/look-
which-companies-dumping-boyscouts/
122. Richter, Marcie. “Boy Scout Membership Falls Again In 2014”. Reuters. 
N.p., 2015. Web. December 10, 2015. http://www.reuters.com/article/us-usa-
boyscouts-idUSKBN0KQ05O20150117. 
123. Gryboski, Michael. “Boy Scout Backlash? Youth Organization May See 
Rapid Decline In Church Support Following Vote To Approve Gay Leaders”. 
Christian Post. N.p., 2015. Web. December 10, 2015. http://www.christianpost.
com/news/boy-scout-backlash-youth-organization-may-see-rapid-decline-in-
church-support-following-vote-to-approve-gay-leaders-142156/
124. Gpo.gov,. 2015.  Accessed December 10, 2015. https://www.gpo.gov/
fdsys/pkg/BILLS-104hr3396enr/pdf/BILLS-104hr3396enr.pdf.
125. Clerk.house.gov,. 2015. Final Vote Results for Roll Call 316 on Passage of 
Defense of Marriage Act, July 12, 1996,Accessed December 19 2015. http://clerk.
house.gov/evs/1996/roll316.xml.
126. Supremecourt.gov,. 2015.  Accessed December 10, 2015. http://www.
supremecourt.gov/opinions/12pdf/12-307_6j37.pdf.



226

127. Thomas, Cal. “Definition of Marriage according to Cal Thomas”. Fox 
News. N.p., 2004. Web. Accessed December 10, 2015. http://www.foxnews.com/
story/2004/05/22/definition-marriage/
128. Merriam-webster.com,. 2015. “Marriage | The Relationship That Exists 
Between A Husband And A Wife”.  Accessed December 10, 2015. http://www.
merriam-webster.com/dictionary/marriage
129. Wikipedia,. 2015. “Massachusetts Supreme Judicial Court”.  Accessed 
December 10, 2015. https://en.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Supreme_
Judicial_Court.
130. Wikipedia,. 2015. “Goodridge V. Department Of Public Health”.  
Accessed December 10, 2015. https://en.wikipedia.org/wiki/Goodridge_v._
Department_of_Public_Health.
131. Wolf, Richard. “From Massachusetts, Lessons On Gay Marriage — 
And Divorce”. USA TODAY. N.p., 2015. Web. December 10, 2015. http://
www.usatoday.com/story/news/nation/2015/05/17/same sexmarriage-
massachusetts-supreme-court/27368009/
132. Findlaw,. 2015. “Findlaw”s Supreme Judicial Court Of Massachusetts 
Case And Opinions.” Accessed December 10, 2015. http://caselaw.findlaw.com/
ma-supreme-judicial-court/1447056.html.
133. Scarano, Heather. “WORLD | Man Behind The Marriage Battle | 
Heather Scarano | June 9, 2007”. WORLD. N.p., 2007. Web. December 10, 2015.   
http://www.worldmag.com/2007/06/man_behind_the_marriage_battle
134. Mafamily.org,. 2015.  Accessed December 10, 2015. http://www.
mafamily.org/wp-content/uploads/2015/11/ADF_SOGIHandbook_MFI-v5-
Screen-002.pdf
135. Mafamily.org,. 2015.  Accessed December 10, 2015. http://www.
mafamily.org/wp-content/uploads/2014/03/BRIEF-2014-Counseling-Ban-
HB3907.pdf.  
136. Focusonthefamily.org. 2015. Accessed December 18 2015. https://
focusonthefamily.webconnex.com/cotvsexuality?refcd=209501&_ga=1.29820223.
1240252181.1450193829
137. Providencejournal.com,. 2015. “Special Reports/Actuallyandy/20131130 
Actually Andy Part 1 A Major Announcement In Teenagersgender Journey.Ece - 
Providencejournal.Com - Providence, RI”.  Accessed December 10, 2015. http://
www.providencejournal.com/topics/special-reports/actuallyandy/20131130-
actually-andy-part-1-a-major-announcement-in-teenagersgender-journey.ece.   
138. Hasbrochildrenshospital.org,. 2015. “ Gender And Sexual Health Services 
“.  Accessed December 10, 2015. http://www.hasbrochildrenshospital.org/
Gender-and-Sexual-Health-Services.html.
139. Ziner, Karen Lee, “Providence clinic serves young patients in the ‘sexual 
minority’”, Providencejournal.com, November 30, 2013.  Accessed December 
23, 2015. http://www.providencejournal.com/article/20131130/SPECIAL-
REPORTS/311309939



227

140.  Providencejournal.com,. 2015. “Special Reports/Actually 
Andy/20131130 Actually Andy Part 1 A Major Announcement In Teenagers 
Gender Journey Gallery.Ece - Providencejournal.Com - Providence, RI”.  
Accessed December 10, 2015. http://www.providencejournal.com/topics/
special-reports/actually-andy/20131130-actually-andy-part-1-a-major-
announcement-in-teenagers-gender-journey-gallery.ece.
141. McHugh, Paul. “Transgender Surgery Isn’t The Solution”. WSJ. N.p., 
2015. Web. December 10, 2015. http://www.wsj.com/articles/paul-mchugh-
transgender-surgery-isntthe-solution-1402615120
142. McHugh, Paul, “Transgendersim: A Pathogenic Meme,” 
Thepublicdiscourse.com, June 10, 2015.  Accessed December 23, 2015. http://
www.thepublicdiscourse.com/2015/06/15145/
143. Sherouse, Beth, “New Study Supports Puberty Blockers for Transgender 
Youth,” Hrc.org, September 11, 2014.  Accessed December 23, 2015.  http://www.
hrc.org/blog/new-study-supports-puberty-blockers-for-transgender-youth
144. Spack, Norman. “TYFA - Puberty Inhibitors”. Imatyfa.org. N.p., 
2015. Web. December 10, 2015.  http://www.imatyfa.org/permanent_files/
pubertyblockers101.html
145. Goldman, Russell. “Here”s A List Of 58 Gender Options For Facebook 
Users”. ABC News. N.p., 2014. Web. December 10, 2015. http://abcnews.
go.com/blogs/headlines/2014/02/heres-a-list-of-58-gender-options-for-
facebook-users/
146. Justice.gov,. “Attorney General Holder Directs Department To Include 
Gender Identity Under Sex Discrimination Employment Claims | OPA | 
Department Of Justice”. N.p., 2015. Web. December 10, 2015. http://www.
justice.gov/opa/pr/attorney-general-holder-directs-department-include-gender-
identity-under-sex-discrimination
147. Klimas, Jacqueline. “Defense Department Likely To Allow Transgender 
Troops In Military”. The Washingtion Times. N.p., 2015. Web. December 10, 
2015. http://www.washingtontimes.com/news/2015/jul/13/dod-review-ban-
transgender-troops/?page=all
148. Swidey, Neil, “What makes people gay? (An update),” Bostonglobe.
com, August 23, 2015.  Accessed December 23, 2015. https://www.
bostonglobe.com/magazine/2015/08/22/what-makes-people-gay-
update/8Mos2MXHvX5JsxP7AzW9RJ/story.html
149. “Conservatives outraged over Obama transgender directive to public 
schools” Fox News. N.p., 2016. Web. May 13, 2016. http://www.foxnews.com/
politics/2016/05/13/report-obama-administration-to-tell-public-schools-to-let-
transgender-students-use-bathrooms-their-choice.html
150. Berman, Mark, & Balingit, Moriah. “Eleven states sue Obama 
administration over bathroom guidance for transgender students” Washington 
Post. N.p., 2016. Web. May 25, 2016. https://www.washingtonpost.com/news/
post-nation/wp/2016/05/25/texas-governor-says-state-will-sue-obama-
administration-over-bathroom-directive/



228

151. Balingit, Moriah. “School board plans to ask U.S. Supreme Court to hear 
transgender bathroom case” Washington Post. N.p., 2016. Web. June 7, 2016. 
https://www.washingtonpost.com/local/education/school-board-plans-to-ask-
us-supreme-court-to-hear-transgender-bathroom-case/2016/06/07/381c76f2-
2cce-11e6-9de3-6e6e7a14000c_story.html
152. Harrison, Judy. “Maine Supreme Court rules in favor of transgender girl 
in Orono school bathroom case” Bangor Daily News. N.p., 2016. Web. January 30, 
2014. http://bangordailynews.com/2014/01/30/news/bangor/maine-supreme-
court-rules-in-favor-of-transgender-girl-in-orono-school-bathroom-case/
153. Alexandre, Jonathan. “A Black American’s perspective on the 
transgender ‘bathroom bill’” NewBostonPost. N.p., 2016. Web. October 8, 2015. 
http://newbostonpost.com/2015/10/08/a-black-americans-perspective-on-the-
transgender-bathroom-bill/
154. Malegislature.gov,. 2015. “ Bill H.3810 “.  Accessed December 10, 2015. 
https://malegislature.gov/Bills/187/House/H3810/.
155. Cramer, Maria. “Transgender Woman Settles Lawsuit With Boston Over 
Treatment During 2010 Arrest - The Boston Globe”. BostonGlobe.com. N.p., 2013. 
Web. December 10, 2015. https://www.bostonglobe.com/metro/2013/02/05/
transgenderwoman-settles-lawsuit-with-boston-over-treatment-during-arrest-
suescity-after-police-arrested-humiliated-bathroom-for-using-woman/33-j-
HJQelTOflLR19tzPQHL/story.html
156. Cheney, Kyle. “House Passes Transgender Bill | Red Mass Group”. 
Redmassgroup.com. N.p., 2011. Web. December 10, 2015. http://redmassgroup.
com/2011/11/house-passes-transgender-bill/
157. Doe.mass.edu,. 2015. “Organizational Details”.  Accessed December 
10, 2015. http://www.doe.mass.edu/contact/orgdetail.aspx?orgcode=COM_
COM09.
158. Mafamily.org,. “Transgender Access to Public School Bathrooms Now 
Required in MA by Commissioner - Massachusetts Family Institute”. N.p., 2013. 
Web. February 15, 2013. http://www.mafamily.org/education/transgender-
access-to-public-school-bathrooms-now-required-in-ma-by-commissioner/4287/ 
159. Bourdan, Tom. “Transgender Equality Still An Issue In Mass., The US”. 
Freedom Massachusetts. N.p., 2015. Web. December 10, 2015. http://www.
freedommassachusetts.org/transgender-equality-still-an-issue-in-mass-the-us/
160. Richards, Sarah. “The Next Frontier In Fertility Treatment”. 
Nytimes.com. N.p., 2014. Web. December 10, 2015. http://www.nytimes.
com/2014/01/13/opinion/the-next-frontier-in-fertility-treatment.html
161. Mafamily.org,. “A Letter To Legislators Regarding The Bathroom 
Bill - Massachusetts Family Institute”. N.p., 2015. Web. December 10, 2015. 
http://www.mafamily.org/wp-content/uploads/2015/10/MCAD-Public-
Accomodations-claim-forTransgender_Redacted1.pdf 
162. Malegislature.gov,. 2016. “General Laws: Section 92A“.  Accessed 
June 9, 2016. https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartIV/TitleI/
Chapter272/Section92a
163. “Public Accommodation”. Accessed June 9, 2016. http://www.mass.
gov/ago/consumer-resources/your-rights/civil-rights/public-accomodation.
html



229

164. Malegislature.gov,. 2016. “General Laws: Section 92A“.  Accessed 
June 9, 2016. https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartIV/TitleI/
Chapter272/Section92a
165. Malegislature.gov,. 2016. “General Laws: Section 98“.  Accessed 
June 9, 2016. https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartIV/TitleI/
Chapter272/Section98
166. Crimaldi, Laura. “Milton Catholic school loses gay bias case - The Boston 
Globe”. BostonGlobe.com. N.p., 2015. Web. December 17, 2015. https://www.
bostonglobe.com/metro/2015/12/17/fontbonne/ANcFqZ2bns2r6Et7GSEl7H/
story.html
167. Beckwith, Andrew. “Will religious liberty survive in Massachusetts?  - 
NewBostonPost”. NewBostonPost.com. N.p., 2015. Web. December 18, 2015. 
http://newbostonpost.com/2015/12/18/will-religious-liberty-survive-in-
massachusetts/#sthash.1yZwl0z4.dpuf
168. Adflegal.org,. “State Of Washington V. Arlene”s Flowers | Ingersoll V. 
Arlene”s Flowers”. N.p., 2015. Web. December 10, 2015. http://www.adflegal.
org/detailspages/case-details/state-of-washington-v.-arlene-s-flowers-inc.-and-
barronelle-stutzman\
169. Cochran v. City of Atlanta, Alliance Defending Freedom.  Accessed 
December 23, 2015. http://www.adfmedia.org/News/PRDetail/9520
170. Eeoc.gov,. 2015. “Questions And Answers About Religious 
Discrimination In The Workplace”.  Accessed December 10, 2015. http://www.
eeoc.gov/policy/docs/qanda_religion.html#fn1.
171. Lc.org,. 2015. https://lc.org/newsroom/details/judge-orders-release-of-
kim-davis
172. American Family Association: The Stand,. 2015. “Two Public Servants On 
Different Sides Of History”. Accessed December 19 2015. http://www.afa.net/
the-stand/press-releases/two-public-servants-on-different-sides-of-history/.
173. Love, Alysha. 2015. “Mike Huckabee, Gavin Newsom Exchange Fire On 
Kim Davis - Cnnpolitics.Com”. CNN. Accessed December 19 2015. http://www.
cnn.com/2015/09/07/politics/mike-huckabee-kim-davis-gavin-newsom-gay-
marriage/index.html.
174. Fitzpatrick, Brian. WND,. 2015. “ Schwarzenegger Ignores State 
Responsibility To Defend Prop 8 “. Accessed December 19 2015. http://www.
wnd.com/2010/09/201077/.
175. Montopoli, Brian. “Obama Administration Will No Longer Defend 
DOMA”. Cbsnews.Com. Accessed December 19 2015. http://www.cbsnews.
com/news/obama-administration-will-no-longer-defend-doma/.
176. Dallas Voice,. 2012. “Gay Dallas Judge Won’T Conduct Marriages 
Because They ‘Can’T Be Performed For Me’”. Accessed December 19 2015. 
http://www.dallasvoice.com/judge-parker-refuses-conduct-marriages-cant-
performed-me-10102160.html.
177. Albertmohler.com,. 2015. “The Briefing 09-04-15 | Albertmohler.Com”.  
Accessed December 10, 2015. http://www.albertmohler.com/2015/09/04/the-
briefing-09-04-15/.



230

178. Albertmohler.com,. 2015. ““In This World You Will Have Trouble” — 
Welcome To Rowan County | Albertmohler.Com”.  Accessed December 10, 
2015. http://www.albertmohler.com/2015/09/03/in-this-world-you-will-have-
trouble-welcome-to-rowan-county/.
179. Albertmohler.com,. 2015. ““It Is Going To Be An Issue” — Supreme 
Court Argument On Same-Sex Marriage Puts Religious Liberty In The Crosshairs 
| Albertmohler.Com”.  Accessed December 10, 2015. http://www.albertmohler.
com/2015/04/29/it-is-going-to-be-an-issue-supreme-court-argument-on-same-
sex-marriage-puts-religious-liberty-in-the-crosshairs/.
180. Ecfa.org,. 2015. “ IRS States Christian Schools Will Not Lose Tax-Exempt 
Status “At This Time” - ECFA.Org “.  Accessed December 10, 2015. http://www.
ecfa.org/Content/IRS-States-Christian-Schools-Will-Not-Lose-Tax-Exempt-
Status-At-This-Time.
181. Masscases.com,. 2015. “Attorney General Vs. Desilets, 418 Mass. 316”. 
Accessed December 10 http://masscases.com/cases/sjc/418/418mass316.html. 
182. Masscases.com,. 2015. “Attorney General Vs. Desilets, 418 Mass. 316”. 
Accessed December 10 http://masscases.com/cases/sjc/418/418mass316.html. 
183. Gordon.edu,. 2015. “President D. Michael Lindsay - Gordon College”.  
Accessed December 10, 2015. http://www.gordon.edu/president.
184. Washington Post,. 2015. “Letter To Obama From Faith Leaders”.  
Accessed December 10, 2015. http://apps.washingtonpost.com/g/documents/
local/letter-to-obamafrom-faith-leaders/1072/
185. Valencia, Milton. 2014. “Dorchester Man Files Discrimination 
Against Catholic School, Says He Lost Job Because He Was Gay, Married 
- The Boston Globe”. Bostonglobe.Com.  Accessed December 10, 2015. 
https://www.bostonglobe.com/metro/2014/01/29/dorchester-man-files-
discrimination-against-catholic-school-says-lost-job-because-was-gay-
married/0KswVITMsOrruEbhsOsOeN/story.html.
186. Gordon.edu,. 2015. “Behavioral Standards - Gordon College”.  
Accessed December 10, 2015. http://www.gordon.edu/page.
cfm?iPageID=380&iCategoryID=31&About&Behavioral_Expecations.
187. Wade, Christian. “Salem Approves Law Protecting The Rights Of 
Transgender Individuals - The Boston Globe”. BostonGlobe.com. N.p., 2014. 
Web. December 10, 2015. http://www.bostonglobe.com/metro/regionals/
north/2014/03/09/salem-approves-law-protecting-rights-transgender-
individuals/LLpm5YG0wDFlwwox8GJf2K/story.html
188. BostonGlobe.com,. “Lynn Public Schools Sever Relationship With 
Gordon College - The Boston Globe”. N.p., 2014. Web. December 10, 2015. 
https://www.bostonglobe.com/metro/2014/08/29/lynn-public-schools-sever-
relationship-with-gordon-college/aw1KwO4RGVpn284rR1jTgO/story.html
189. OneGordon.com,. 2015. “Onegordon.” Accessed December 10, 2015. 
http://www.onegordon.com/blog/open-letter-to-lynn-school-committee.
190. Mafamily.org,. 2014. “Stand With Gordon College - Massachusetts 
Family Institute”.  Accessed December 10, 2015. http://www.mafamily.org/
religious-freedom/stand-with-gordon-college/5446/.



231

191. Bloximages.chicago2.vip.townnews.com,. 2015.  Accessed December 
10, 2015. http://bloximages.chicago2.vip.townnews.com/salemnews.
com/content/tncms/assets/v3/editorial/a/90/a9034020-d938-11e4-8e75-
ebc1848709eb/551d3e96a510a.pdf.pdf.
192. Moore, Mary. “U.S. Civil Rights Commissioner Says Lynn Officials 
Violated Gordon College”s First Amendment Rights By Severing Ties - Boston 
Business Journal”. Boston Business Journal. N.p., 2015. Web. December 10, 2015. 
http://www.bizjournals.com/boston/news/2015/04/01/feds-lynn-officials-
violated-gordon-colleges-first.html
193. Johnson, Ben. “The Next Marriage Redefinition? Massachusetts Lesbian 
“Throuple” Expecting Their First Child (Video)”. LifeSiteNews. N.p., 2015. Web. 
December 10, 2015. https://www.lifesitenews.com/news/the-next-marriage-
redefinition-massachusetts-lesbian-throuple-expecting-the
194. Kirkova, Deni. “Married Lesbian Threesome Expecting First Child”. 
Mail Online. N.p., 2014. Web. December 10, 2015. http://www.dailymail.co.uk/
femail/article-2611020/Meet-worldsmarried-lesbian-threesome-baby-make-four-
July.html
195. News.com, 2015.  Accessed December 10, 2015. http://www.news.com.
au/lifestyle/relationships/married-lesbianthrouple-doll-kitten-and-brynn-
young-from-massachusetts-are-having-a-baby/story-fnet09y4-1226894843171
196. Kirkova, Deni. ““Married” Lesbian Threesome Expecting First Child”. 
Mail Online. N.p., 2014. Web. December 10, 2015. http://www.dailymail.co.uk/
femail/article-2611020/Meet-worldsmarried-lesbian-threesome-baby-make-four-
July.html
197. Law.cornell.edu,. 2015. “LAWRENCE V. TEXAS”. 478 U.S., at 196. 
Lawrence v. Texas. Accessed December 10, 2015. https://www.law.cornell.edu/
supct/html/02-102.ZD.html. 
198. id. at 571, 123 S.Ct. 2472 CourtListener.com,. 2015. “Lawrence V. 
Texas, 539 U.S. 558, 123 S. Ct. 2472, 156 L. Ed. 2D 508, 2003 U.S. LEXIS 5013 - 
Courtlistener.Com”.  Accessed December 10, 2015. https://www.courtlistener.
com/opinion/130160/lawrence-v-texas/.
199. Masscases.com,. 2015. “FORT Vs. FORT, 12 Mass. App. Ct. 
411”.  Accessed December 10, 2015. http://masscases.com/cases/
app/12/12massappct411.html.
200. Masscases.com,. 2015. “ATTORNEY GENERAL Vs. DESILETS, 418 
Mass. 316”.  Accessed December 10, 2015. http://masscases.com/cases/
sjc/418/418mass316.html.
201. Genesis 1:28. ESV Study Bible: English Standard Version. Wheaton, IL: 
Crossway Bibles, 2008. Print.
202. Cooper, Gael. 2014. “Incest And Arsenic: “Flowers In The Attic” Movie 
Keeps Novel”s Juicy Moments”. TODAY.Com.  Accessed December 10, 2015. 
http://www.today.com/popculture/incest-arsenic-flowers-attic-movie-keeps-
novels-juicy-moments-2D11893538.
203. Romano, Andrew. “Lifetime”S “Flowers In The Attic” Review: The Incest 
Is There, The Strange Magic Is Not”. The Daily Beast. N.p., 2014. Web. December 
10, 2015. http://www.thedailybeast.com/articles/2014/01/16/lifetime-s-
flowers-in-the-attic-review-the-incest-is-there-the-strange-magic-is-not.html.



232

204. Tsoulis-Reay, Alexa. Nymag.com. N.p., 2015. Web. December 10, 2015. 
http://nymag.com/scienceofus/2015/01/what-its-like-to-date-your-dad.html.
205. The Guardian,. 2003. “Genetic Sexual Attraction “.  Accessed December 
10, 2015. http://www.theguardian.com/theguardian/2003/may/17/weekend7.
weekend2.
206. Symons, Michael. “Teen, Dad”s Marriage Plan Spurs N.J. Incest Ban 
Effort”. USA TODAY. N.p., 2015. Web. December 10, 2015. http://www.usatoday.
com/story/news/nation/2015/01/22/adult-incest-ban-new-jersey/22152025/
207. Pullman, Keith. 2015. “Full Marriage Equality”. Marriage-Equality.
Blogspot.Com. Accessed December 11 2015. http://www.marriage-equality.
blogspot.com/.
208. Dictionary.com,. 2015. “The Definition Of Polygamy”. Accessed 
December 11, 2015. http://dictionary.reference.com/browse/polygamy.
209. Dictionary.com,. 2015. “The Definition Of Polyandry”. Accessed 
December 11, 2015. http://dictionary.reference.com/browse/polyandry
210.  Zeitzen, Miriam K. (2008). Polygamy: A Cross-Cultural Analysis. 
Oxford: Berg. p. 9.
211. Dictionary.com,. 2015. “The Definition Of Polyamory”. Accessed 
December 11, 2015. http://dictionary.reference.com/browse/polyamory.
212. www.mormonnewsroom.org,. 2015. “Polygamy: Latter-Day Saints And 
The Practice Of Plural Marriage”. Accessed December 11 2015. http://www.
mormonnewsroom.org/article/polygamy-latter-day-saints-and-the-practice-of-
plural-marriage.
213. TLC,. 2011. “What”s New With The Sister Wives”. Accessed December 
11, 2015. http://www.tlc.com/tv-shows/sister-wives/about-the-show/about-
sister-wives/.
214. Christian Post,. 2015. ““Sister Wives” Season 7 News: TLC Renews 
For Another Season; Robyn And Kody”s New Baby To Be Season Highlight”. 
Accessed December 11, 2015. http://www.christianpost.com/news/sister-wives-
season-7-news-renewed-by-tlc-robyn-and-kodys-new-baby-151433/.
215. Leagle.com,. 2015. “ BROWN V. BUHMAN 947 F.Supp.2d 1170 (2013) | 
Leagle.Com “. Accessed December 11 2015. http://www.leagle.com/decision/
In%20FDCO%2020131216E77/BROWN%20v.%20BUHMAN.
216. Baude, William. 2015. “Is Polygamy Next?”.Nytimes.Com. Accessed 
December 11 2015. http://www.nytimes.com/2015/07/21/opinion/is-
polygamy-next.html?_r=1. 
217. iMom,. 2014. “Home Alone Rules By State - Imom”. Accessed December 
11 2015. http://www.imom.com/home-alone-rules-state/#.VmXP2bgrLcs.
218. IGN,. 2015. “MPAA - Ratings Wiki Guide - IGN”. Accessed December 11 
2015. http://www.ign.com/wikis/content-ratings/MPAA.
219. Goldenberg, Keren. 2015. “What You Need To Know About Sex Laws: 
Keren Goldenberg”. Keren Goldenberg. Accessed December 11 2015. http://
kgdefenselaw.com/what-young-people-need-to-know-about-sex-laws-in-
massachusetts/.
220. Ageofconsent.net,. 2015. “ What Is A Close In Age Exemption / Romeo 
And Juliet Law? “. Accessed December 11 2015. https://www.ageofconsent.net/
close-in-age-exemptions.



233

221. Cga.ct.gov,. 2015. “AN ACT CONCERNING JESSICA”s LAW AND 
CONSENSUAL SEXUAL ACTIVITY BETWEEN ADOLESCENTS CLOSE IN 
AGE TO EACH OTHER.”. Accessed December 11 2015. https://www.cga.
ct.gov/2007/ACT/PA/2007PA-00143-R00SB-01458-PA.htm.
222. Hendershott, Anne. Thepublicdiscourse.com. N.p., 2015. Web. December 
11, 2015. http://www.thepublicdiscourse.com/2011/12/4440/
223. Essex.ac.uk,. 2015. “ University Of Essex :: Department Of Sociology :: 
Emeritus Professors :: Professor Ken Plummer “. Accessed December 11 2015. 
http://www.essex.ac.uk/sociology/staff/profile.aspx?ID=137.
224. Hendershott, Anne. “The Postmodern Pedophile”. Thepublicdiscourse.
com. N.p., 2015. Web. 11 Dec. 2015.
225. B4uact.org,. 2015. “ FAQ | B4U-ACT “. Accessed December 11, 2015. 
http://www.b4uact.org/know-the-facts/faq/.
226. From email from Matt Barber, 2011 conference for MAP B4U-ACT 
“Pedophiles, Pedophilia, Minor-Attracted Persons, and the DSM: Issues 
and Controversies Wednesday, August 17, 2011 Baltimore, MD B4uact.org,. 
2015. Accessed December 11 2015. http://www.b4uact.org/wp-content/
uploads/2014/08/2011-Symposium-Proceedings-Part-1.pdf.
227. Mail Online,. 2014. “Sex With Animals Banned In Denmark After Outcry 
Over Legal Loophole”. Accessed December 11 2015. http://www.dailymail.
co.uk/news/article-2791515/sex-animals-banned-denmark-outcry-legal-
loophole-minister-acts-country-magnet-sex-tourists.html.
228. Mail Online,. 2014. “Sex With Animals Banned In Denmark After Outcry 
Over Legal Loophole”. Accessed December 11 2015. http://www.dailymail.
co.uk/news/article-2791515/sex-animals-banned-denmark-outcry-legal-
loophole-minister-acts-country-magnet-sex-tourists.html.
229. Bbc.co.uk,. 2015. “ Denmark Passes Law To Ban Bestiality “. Accessed 
December 12 2015. http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/32411241/
denmark-passes-law-to-ban-bestiality.
230. Singer, Peter. 2015. “Heavy Petting”. Utilitarian.Net. Accessed December 
12 2015. http://www.utilitarian.net/singer/by/2001----.htm.
231. Malegislature.gov,. 2015. “ General Laws: CHAPTER 272, Section 34 “. 
Accessed December 12 2015. https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/
PartIV/TitleI/Chapter272/Section34.
232. Lewis, C. S. “Sexual Morality.” Chap 1. in Mere Christianity. San 
Francisco: HarperSanFrancisco, 2001.  https://www.dacc.edu/assets/pdfs/
PCM/merechristianitylewis.pdf.



ANOTAÇÕES:


