ESTUDO 01– JUNHO
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IDEOLOGIA DE GÊNERO
Ler no grupo Gênesis 1:27

DESTAQUE
Versículo

E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou.
INTRODUÇÃO
A “Ideologia de Gênero” tem em sua proposta trazer ensinos que promovem o homossexualismo nas escolas para crianças
desde da infância interferindo diretamente na proposta trazida por Deus na criação do homem. Com o ensino de que a
criança quando nasce não pode ser identificado como menino ou menina até que ela decida o que vai querer ser. E que não
existe distinção entre homem e mulher pois são iguais o que vai importar é qual a identidade que cada um escolhe para si.
Quando olhamos para isso, percebemos que há uma rejeição dos projetos de Deus na criação do homem e uma imposição de
valores que promovem a destruição de valores morais querendo tirar a certeza cientifica comprovada no corpo de cada
criança tentando modificar culturalmente através dessa ideologia o futuro das próximas gerações. Tratando o
homossexualismo como padrão para toda sociedade, indo de encontro com o padrão daquele que criou todos as coisas e que
é digno de ser considerado quando diz: Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher;
porque, qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 22:5.

#Testando nossos conceitos a Luz da Bíblia
Deus tem uma proposta para o homem e a mulher:
Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher; e serão dois numa carne. Efésios 5:31
– Deus é perfeito em seus propósitos, planejou o homem a e mulher para completarem um ao outro;
- Assim completos receberam a capacidade de gerar outro homem e outra mulher;

Essa ideologia desagrada a Deus desde a antiguidade:
Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação; certamente morrerão;
o seu sangue será sobre eles. Levítico 20:13
- Mudar a realidade dos planos de Deus sobre a família trará sérios problemas;
- Essa ideologia está baseada em cada pessoa fazer aquilo que deseja sem considerar os planos de Deus.

O crescimento dessa ideologia trará prejuízos a vivência humana:
E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com
os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro.
Romanos 1:27
- Não se trata de alimentar preconceito contra pessoas, mas evitar que muitas vidas sejam destruídas por si mesmas
através de seus próprios erros;

Conversar no grupo:
Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do
Senhor! Jeremias 17:5

Compartilhe: A Palavra de Deus nos ensina a matarmos os desejos da nossa carne, que está totalmente contrária
a essa Ideologia. O que você pensa sobre as pessoas que não aceitam o seu sexo e optam em trocar de aparência
e viver como se fosse de outro sexo?

Pergunta para autoexame:
Você acredita que Deus pode cometer erros na hora em que está formando uma pessoa no ventre de
sua mãe?

Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Romanos 4:8

