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Prefácio

Por que escrevi este material?

Durante muitos anos eu tentei mudar meu compor-
tamento e minha atração sexual, acreditando que 
tais mudanças eram o que Deus queria de mim. O 

resultado foi cansaço, esgotamento, fracasso e a desistência 
de continuar naquela caminhada. 

Mas, para minha surpresa, apesar de eu ter desistido 
da caminhada com Deus, Ele não desistiu de mim! Hoje 
entendo que Ele estava pacientemente esperando que 
minhas forças acabassem para que eu estivesse pronto a 
receber o presente que Ele tinha para mim.

Foi quando Deus veio ao meu encontro e me ofereceu Seu 
amor, Sua Vida! E sem exigir mudança de comportamento 
em troca! Eu mal podia acreditar! Como assim? Receber o 
amor de Deus e continuar com aquele comportamento 
pecaminoso? Para mim, aquilo não era possível! Mas como 
eu já estava cansado de lutar e já não acreditava que eu 
poderia mudar meu comportamento, e muito menos minha 
natureza homossexual, eu aceitei a oferta de Deus!

13
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A verdadeira e duradoura 
mudança de comportamento 

acontece, mas somente depois 
que sei quem sou em Cristo 
e passo a crer nisso, mesmo 
quando as tentações e os 
sentimentos são contrários.
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Abri meu coração e disse a Deus: pode me amar! É 
uma longa história, e se você quiser saber mais sobre isso 
assista ao vídeo em que compartilho essa história com mais 
detalhes. O importante é enfatizar que naquele momento 
eu fui batizado com o amor de Deus. Isso foi há mais de 18 
anos! 

No início, eu cheguei a pensar que eu era o primeiro 
gay-cristão da história, pois de fato Deus não pediu 
que eu deixasse o comportamento homossexual, mas 
que continuasse recebendo seu amor. Mas, para meu 
espanto, à medida que eu recebia aquele amor − que hoje 
sei que era o próprio Deus −, minha fome e minha sede 
emocional e espiritual foram saciadas! Minha busca por 
paz, significado e propósito simplesmente terminou! E 
mais, eu passei a sentir um enorme desejo de que todas 
as pessoas experimentassem a mesma coisa, inclusive o 
rapaz com quem eu mantinha um relacionamento naquela 
época. De fato, Deus nunca me pediu que deixasse esse ou 
aquele pecado, mas à medida que eu recebia Seu amor e 
a afirmação de que eu era seu filho amado, a mudança de 
comportamento exterior começou a acontecer também.

Eu lhe contei esse pequeno detalhe da minha experiência 
pessoal, pois quero que você saiba que o Evangelho 
Completo produz comportamento santificado. A verdadeira 
e duradoura mudança de comportamento acontece, mas 
somente depois que sei quem sou em Cristo e passo a crer 
nisso, mesmo quando as tentações e os sentimentos são 
contrários.
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Muita gente hoje tem medo da mensagem da Graça, 
pois teme que as pessoas continuem vivendo no pecado 
mesmo depois da conversão. Mas isso acontece quando 
o Evangelho Parcial2 é ensinado. Por outro lado, quando 
discipulamos novos nascidos no Evangelho Completo, mais 
cedo ou mais tarde, quando eles entenderem, receberem e 
agirem de acordo com a nova natureza que Deus lhes deu 
em Cristo, seu comportamento exterior necessariamente 
será modificado, e não somente na área da sexualidade, 
mas em todas as áreas. 

Um dos aspectos mais importantes disso é experimentar 
descanso e alegria! Não é preciso mais ficar 24 horas por 
dia examinando meu comportamento para ver se há 
pecados! Não preciso mais me esconder de Deus, mesmo 
quando percebo que cometi algum pecado. Pelo contrário, 
corro para Ele, pois sei que nada do que eu possa fazer ou 
deixar de fazer tem o poder de mudar o trabalho eterno e 
completo que Ele já realizou! Que alívio! Que alegria! Como 
um coração cansado e aflito se enche de louvor e adoração 
quando experimenta esse descanso!

Desde então, há quase 18 anos, tenho trabalhado no que 
chamo de redenção da sexualidade, ensinando às pessoas 
quem elas são em Cristo. 

No início desse trabalho, eu não entendia a “teologia” 
do que havia acontecido comigo, então meu enfoque era 
sempre o amor de Deus e Sua Graça. Mas às vezes eu ficava 
preocupado com algumas pessoas que entendiam Graça 

2.  Existe apenas um Evangelho. O problema é que ele tem sido ensinado de forma 
parcial em muitas igrejas. 
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3.  Referência completa nas Sugestões de leitura, página 120.

como liberdade para continuar praticando os mesmos 
pecados, ou pior, enfatizando a mesma natureza que tinham 
antes do novo nascimento. Pela minha experiência pessoal 
com o amor e a Graça de Deus, eu sabia que a verdadeira 
Graça produzia uma mudança de essência que resultava em 
mudança de comportamento, mas não conhecia os textos 
bíblicos que ensinavam tal realidade. E ficava frustrado 
quando não conseguia passar a outros aquilo que eu tinha 
recebido de Deus!

No entanto, Deus me colocou em contato com outros 
irmãos em Cristo, mais experientes na caminhada, que 
começaram a me ensinar como o Evangelho nos dá nova 
identidade, mostrando-me os textos de Paulo que tratam 
desse assunto. 

Lembro-me de quando li o livro O Resto do Evangelho, 
de Dan Stone e David Gregory3, pela primeira vez! Era como 
se um mundo novo se descortinasse diante dos meus olhos! 
Aquele foi o primeiro passo em um longo e maravilhoso 
processo de aprendizagem, durante o qual fui entrando em 
contato com vários autores e teólogos que explicavam que 
a Graça não apenas nos perdoa os pecados, mas também 
nos dá nova identidade.  Com base nisso, passei a utilizar o 
termo “Evangelho Completo” para caracterizar essa versão 
do evangelho.

Desde então, tenho estudado as Escrituras, especialmente 
as cartas do apóstolo Paulo, e lido diversos livros de autores 
que escrevem sobre a Graça, cuidadosamente verificando 
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se de fato tudo o que tenho aprendido é verdadeiro. Como 
os bereanos4, tenho tido o cuidado de investigar tudo 
isso, pois se o Evangelho Completo realmente é uma 
realidade bíblica (e hoje creio, sem sombra de dúvida), 
então precisamos urgentemente voltar a experimentá-lo, 
ensiná-lo e anunciá-lo! 

Há muitas pessoas, como eu, que precisam muito mais 
do que uma mera mudança de comportamento pecaminoso, 
por mais importante que isso possa ser. Especialmente no 
caso do comportamento homossexual, que atualmente está 
altamente politizado por ter sido feito uma identidade, 
pregar mudança para heterossexualidade não é somente 
politicamente incorreto, como também teologicamente 
incompleto!

Essas pessoas precisam de uma mensagem que lhes 
comunique claramente que em Cristo elas são feitas novas 
pessoas, que recebem uma nova identidade por se tornarem 
vivas espiritualmente, e que a partir dessa nova identidade 
viva, à medida que crescerem em maturidade, vão 
necessariamente experimentar mudança de comportamento: 
de crianças imaturas a adultos responsáveis. 

É de suma importância que entendamos essa mudança 
de abordagem, pois creio que a Igreja de Cristo se encontra 
em um momento crucial da história. Não adianta mais 
continuar empurrando o legalismo goela abaixo das 
pessoas. Por outro lado, estamos testemunhando como a 
mudança para a graça barata está levando congregações 

4.  Atos 17:11
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a aprovarem comportamentos pecaminosos como nunca 
antes aconteceu na histórica da Igreja! 

Portanto, precisamos sair deste nível de embate que nos 
polariza entre legalismo e graça barata. Se continuarmos 
atolados nessa discussão, é quase inevitável que acabemos 
gravitando em torno de uma tendência legalista ou para 
uma tendência humanista.

Somente o Evangelho Completo nos dá uma fantástica 
alternativa! Quando colocamos nosso foco no trabalho 
completo de Jesus − seu sangue derramado para perdoar 
pecados e seu corpo partido para nos incluir em Si mesmo 
−, entendemos que Ele se tornou o que nós éramos para 
que fôssemos feitos o que Ele é, de maneira que saímos 
desse dualismo entre legalismo e graça barata. Assim, 
passamos a operar em outra dimensão, na qual somos um 
com Cristo, tendo Sua própria natureza, estando vivos e, 
como tal, voltando a crescer emocional e espiritualmente. 
Aos poucos ficamos mais parecidos com Ele, também, no 
nosso comportamento externo.

Eu não tenho dúvida alguma de que esta mensagem 
do Evangelho Completo é a arma perfeita que Deus nos 
deu para este momento crucial da história da Igreja e da 
humanidade. Ao ensinarmos essa verdade a todos aqueles 
famintos e sedentos por vida − não apenas por mudanças 
de comportamento −, voltamos a ter uma relevância e um 
papel fundamental neste tempo histórico. 

Que Deus nos ajude a entendermos a absoluta suficiência 
do trabalho completo de Jesus por nós!
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Quando colocamos nosso foco 
no trabalho completo de 

Jesus − seu sangue derramado 
para perdoar pecados e seu corpo 
partido para nos incluir em Si 
mesmo−, entendemos que Ele se 
tornou o que nós éramos para que 
fôssemos feitos o que Ele é, de 
maneira que saímos desse dualismo 
entre legalismo e graça barata. 
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Onde está o descanso?

Jesus prometeu que daria descanso àqueles que levas-
sem suas pesadas cargas até Ele5. Mas às vezes me pare-
ce que muitos cristãos continuam sobrecarregados ou se 

sentem derrotados mesmo depois de receberem a Cristo, e 
muitos chegam até mesmo a desistir da caminhada depois 
de algum tempo de derrota. Por que isto acontece? Por que 
o cansaço, o esgotamento emocional e espiritual? Onde está 
a vida abundante6 e a vitória que Jesus prometeu? O que 
aconteceu com os rios de água viva7, que fl uiriam até a vida 
eterna? Será que Jesus fez “propaganda enganosa”? Ou será 
que fomos nós que entendemos sua mensagem de forma 
equivocada ou, quem sabe, de forma parcial? 

Introdução

5.  Mateus 11:28-30

6.  João 10:10

7.  João 7:38

23
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Ao contrário do descanso, parece-me que muitos 
cristãos estão sempre ocupados, fazendo muitas coisas para 
melhorar ou mudar seu comportamento, com o intuito de 
agradar a Deus ou melhorar suas vidas, ou ambos8. Tenho a 
impressão de que a maioria das pessoas acredita que Deus 
deseja em primeiro lugar que melhoremos ou mudemos 
nosso comportamento, para somente depois nos aceitar e 
receber como seus filhos e filhas. 

Há alguns anos tenho trabalhado com pessoas que 
enfrentam lutas em sua sexualidade, e algumas delas 
também lutam com algum tipo de dependência química. 
Muitas dessas pessoas que tenho acompanhado cresceram 
em igrejas evangélicas, denominando-se cristãs. No entanto, 
um grande número delas, apesar de sua participação em 
igrejas, não tem experimentado vitória consistente em suas 
áreas de dificuldade. Sua luta se arrasta por longo tempo, 
sem sucesso consistente, e geralmente com muitas recaídas. 

Também tenho observado, ao conversar com essas 
pessoas, que a maioria foi ou tem sido exposta a um 
ensino que limita a vida cristã vitoriosa a uma mera 
questão de esforço pessoal. Ouvem muitas vezes que têm 
experimentado derrotas e recaídas porque não lutam o 
suficiente para vencer o problema. Recebem a orientação de 
que devem orar mais, jejuar mais, frequentar mais cultos, ler 
mais a Bíblia, manter distância de certos lugares e pessoas, e 
muitas outras recomendações, algumas das quais são muito 
boas. Mas, apesar de se empenharem na manutenção de 
tais atividades, os resultados parecem ser mínimos. Depois 

8.  Cometendo o mesmo erro que os cristãos da Galácia cometiam, em Gálatas 4:6-11.
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de algum tempo, alguns ficam tão desanimados com as 
frequentes derrotas que desistem da caminhada. 

Dentro deste contexto tenho pensado muito no nosso 
papel como cristãos que recebemos a missão de discipular 
pessoas9 e levá-las à maturidade emocional e espiritual10. 
Às vezes tenho a impressão de que não temos tido muito 
sucesso nessa missão, especialmente quando se trata do 
discipulado de cristãos que têm lutas com a sexualidade, 
como homossexualidade, pedofilia, vício com pornografia, 
adultério e muitas outras áreas de compulsões e desvios na 
sexualidade. 

Objetivo deste material

Como resultado da observação do sofrimento desses 
irmãos e irmãs em Cristo, e também como resultado da 
minha própria experiência de luta na sexualidade e do que 
tenho aprendido com Deus em Sua Palavra nos últimos 
anos, resolvi escrever este material. 

Eu creio que há uma alternativa que nos dá vitória 
nessa caminhada, a qual não depende de mais esforços 
da nossa parte. Além disso, essa alternativa resulta em 
crescimento emocional e espiritual, levando-nos a um nível 
de maturidade em que experimentamos vida abundante, 
como aquela prometida por Jesus em Mateus 11:2811.

9.  Mateus 28:19

10.  Efésios 4:13

11.  E também em João 10:10.
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A essa solução tenho chamado de “Evangelho Completo”. 
Ao contrário do que chamo de “Evangelho Parcial”, que 
geralmente foca a mudança de comportamento, por meio 
do Evangelho Completo aprendemos que Deus já fez tudo o 
que era necessário para recebermos uma nova e verdadeira 
identidade, que, por sua vez, resulta em mudança de 
comportamento não somente na área da sexualidade, mas 
em todos os aspectos de nossa vida12. 

Assim, meu objetivo é apresentar da forma mais clara 
possível o que é o Evangelho Completo e as diferenças entre 
ele e o Evangelho Parcial. Em acréscimo, consideraremos as 
consequências de cada um e como o Evangelho Completo nos 
livra tanto do legalismo quanto da graça barata. Finalmente, 
veremos como a nova identidade devolvida pelo Evangelho 
Completo nos leva a experimentar o descanso prometido 
por Jesus, assim como a liberdade e a santidade tanto em 
nosso interior como em nosso comportamento exterior. 

Portanto, eu convido você a vir comigo nesta jornada! 
Vamos caminhar juntos, à medida que avançamos nessa 
viagem fantástica da descoberta de tudo o que Deus já fez 
para sermos o que Ele intencionou que fôssemos antes da 
fundação do mundo! 

12.  1 Coríntios 6:17; 2 Coríntios 5:17; Romanos 6:11 
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