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Compreendendo as profundas mudanças no campo religioso atual como 

produtora de novos sentidos e discursos, a presente comunicação tem como 

objetivo discutir as articulações entre juventude, homossexualidade e família, a 

partir de pesquisa etnográfica em andamento realizada com a Igreja Apostólica 

da Renovação Inclusiva (IARI), da cidade de Manaus. Segundo Weiss (2012) 

“Igreja Inclusiva”, um termo êmico e controverso pelo qual se designam as 

igrejas, que em geral podem ser definidas em termos de compatibilizar 

sexualidades não heterossexuais e religiosidades cristãs, majoritariamente 

evangélicas; tais igrejas não são discriminatórias a LGBTs. Nesse sentido, a IARI 

na cidade de Manaus congrega pessoas, predominantemente, não 

heterossexuais, advindas de famílias evangélicas tradicionais. O foco deste 

trabalho, portanto, é sobre as vivências e tensionamentos vividos por jovens 

oriundos de famílias evangélicas que após o processo de “se assumirem” como 

homossexuais foram desligados ou se desligaram de suas igrejas de origem e 
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buscaram uma reinterpretação de sua religião na IARI. Nessa perspectiva, 

apontamos que o processo de “se assumir” pode gerar um rompimento que 

aparta os sujeitos de suas famílias, sem conectá-los a outro grupo, marcando as 

trajetórias das pessoas daquele grupo. Dessa forma buscamos entender as 

intersecções entre as vivências religiosas e familiares e o processo de 

subjetivação dessas pessoas. 

Palavras-chave: Homossexualidade, Família e Religião (Igreja Inclusiva)



Introdução 
  

Família, sexualidade e religião, mais do que categorias amplamente discutidas, 

não somente na antropologia, como em diversas áreas do conhecimento e sob 

diferentes perspectivas, constituem dimensões da vida social que perpassam 

diferentes aspectos e constantes processos de modificação que vão além de normas 

e valores prescritivos. 
“Essas dimensões da vida social funcionam como grades de leitura, guias de 
orientações que demandam, dos sujeitos, atitudes frente às regras sobre as 
quais lhes é socialmente solicitado escolher e posicionar-se. Trata-se, antes, 
de um dispositivo social que atribui crescentemente aos indivíduos o dever 
da escolha”. (HEILBORN et al, 2005 p.10)   

 

Entendendo a religião como produtora de solidariedade, sentimentos de 

pertencimento e coesão social, mas também como esfera da vida social perpassada 

pelos conflitos, tensões, ambiguidades e ambivalências, expressivas de relações de 

poder e lutas políticas (NATIVIDADE & OLIVEIRA, 2013), sugerimos uma 

aproximação entre esses dois espaços de socialização do individuo – a família e a 

religião – no sentido de compreender os tensionamentos e articulações nessas duas 

esferas da vida social, cruzando-os com a homossexualidade (“se assumir” e 

“aceitação”).   

Partindo da compreensão de que a família “produz indivíduos”, dos quais se 

espera que reproduzam os valores familiares no processo de individualização, 

momento em que, especialmente a juventude está em constantes negociações e 

conflitos familiares e religiosos, por um lado e, sua sexualidade, por outro. Desse 

modo, o trabalho proposto se insere na temática das religiosidades chamadas 

evangélicas3, propondo apresentar as articulações entre homossexualidade e família, 

                                                        
3Termo abrangente para definir “igrejas filiadas à tradição das igrejas reformadas e pentecostalizadas, 
que se destacam por uma atitude “evangelizadora”, de “propagadores e difusores” de uma leitura da 
Bíblia centrada em no Novo Testamento, daí uma certa adequação entre o termo e a identificação da 
religiosidade. Naturalmente, esta ênfase na “difusão da mensagem” não se faz sempre da mesma 
forma ao longo de todo o processo, segundo um mesmo ethos, tendo os mesmos agentes”. (MAFRA, 
2001).  Por ora, utilizo o termo de forma abrangente, pois os interlocutores dessa pesquisa vêm de 
diferentes tradições evangélicas, se houver necessidade/demanda de diferenciação entre as diferentes 
correntes evangélicas brasileiras (pentecostais e neopentecostais) incluirei mais tarde. Contudo, cabe 
ressaltar que a IARI, é apostólica, portanto de tradição neopentecostal, que “evidenciam uma mudança 
importante em relação às pentecostais predecessoras, que se caracterizavam por apresentar uma vida 
religiosa mais nominal. O neopentecostalismo vem anunciando um novo discurso, uma nova matriz 
para se pensar a vida: A ideia que está no centro desse novo discurso religioso é a de tomar posse das 
boas coisas da vida já e não numa possível vida posterior. Para eles a felicidade e o sucesso são 
percebidos como uma espécie de direito natural. E suas características apontam para o uso bastante 
acentuado dos meios de comunicação”. (SIEPIERSKI, 2011)   



a partir de pesquisa etnográfica em andamento com membros da Igreja Apostólica da 

Renovação Inclusiva (IARI), da cidade de Manaus.  

Pesquisas sobre a emergência de grupos religiosos que acolhem a população 

LGBT4 vêm ganhando espaço no meio acadêmico há algum tempo. Eles evidenciam 

um “intenso momento de crescimento em face de acolhida e reconhecimento que têm 

dado a indivíduos LGBTTT e a casais do mesmo sexo em busca de encontro 

espiritual”. (GROSSI, 2010). Os estudos baseados nas interseções entre gênero e 

religião têm apontado tensões e disputas nesses campos, especialmente 

relacionadas à sexualidade. (ibidem). A homossexualidade ocupa lugar de destaque 

dentre as temáticas mais controversas e polêmicas. Estudos nas igrejas da 

Comunidade Metropolitana do Brasil e a Igreja Cristã Contemporânea, desenvolvidas 

por Marcelo Natividade (2006 e 2008) e Fátima Weiss de Jesus (2010) destacam-se, 

como nos evidencia Miriam Grossi (2010), revelando as vivências religiosas e tensões 

presentes no campo de estudos sobre Igrejas Inclusivas.   

O foco desta pesquisa, portanto, será sobre as vivências e tensionamentos 

vividos por membros da IARI, oriundos de famílias evangélicas que após o processo 

de “se assumir” como homossexuais foram desligados ou se desligaram de suas 

igrejas de origem. Buscaram uma reinterpretação de sua religião na IARI, bem como 

uma “alternativa” para família, ou mesmo uma “hiper-família” (DUARTE, 2006, p. 12), 

recorrendo a um sentido de comunhão e referência “perdido” no processo de “se 

assumir”.  Isto posto, cabe destacar que o objetivo geral da pesquisa será descrever 

e analisar articulações entre homossexualidade, religiosidade evangélica e família 

entre membros da IARI de Manaus, focando principalmente nos processos de “se 

assumir” e de “aceitação”5 da sexualidade.  

Desse modo, o presente trabalho realiza uma reflexão sobre categorias 

relevantes que são representativas das bases teóricas e eixos de análise que 

                                                        
4 “É uma sigla que designa lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Em alguns locais no 
Brasil, o T, que representa a presença de travestis e transexuais no movimento, também diz respeito à 
transgêneros, ou seja, pessoas cuja identidade de gênero não se alinha de modo contínuo ao sexo que 
foi designado no nascimento (crossdressers, drag queens, transformistas, entre outros)” (FACCHINI, 
2011). Sigla que será utilizada nesse trabalho também por ser a mais empregada entre autores 
acadêmicos, mídia e publico abrangente.  
5 “Se assumir”, é um termo êmico, que faz referencia a trajetória do jovem homossexual que decidi se 
assumir como tal (revelar o segredo), para a família, principalmente. E a “aceitação”, também um termo 
êmico, por parte da família da homossexualidade de um seus membros (na “aceitação” aparecem os 
conflitos e negociações até que se estabeleça mais ou menos um grau de aceitação). Utilizei os termos 
êmicos dos jovens da IARI, que também são relatados em trabalhos acadêmicos, como Oliveira (2013) 
em sua tese de doutorado, onde o autor elucida essas categorias. 



propostos. Assim, o primeiro tópico deste trabalho trata da intersecção entre as 

religiosidades cristãs e a sexualidade, ressaltando as dimensões de regulação sexual 

da primeira e outras formas de viver a sexualidade e a religiosidade, a partir da 

experiência das igrejas inclusivas. Outra intersecção importante que apresentamos é 

a de Família e Religião, tema do segundo tópico, que evidencia os estudos sobre 

família no Brasil e a contribuição teórica acerca desses estudos, que norteiam essas 

duas esferas da vida social, sinalizando que a família é um lócus privilegiado de 

socialização de valores e princípios religiosos. Por fim, pontuamos alguns dados 

empíricos acerca das primeiras entradas em campo e sua relação com as categorias 

teóricas apresentadas.   

 

Religiosidades cristãs e sexualidades  
 

De uma forma geral, pode-se dizer que as religiões cristãs impõe uma 

regulação à sexualidade6. Para Fátima Weiss de Jesus (2012), a religião é produto e 

produtora de representações e dispositivos [...] reguladores das sexualidades. Da 

mesma forma, as religiões legitimam e constroem determinadas concepções de 

“masculinos” e “femininos” que funcionam como normativas para seus membr@s (p. 

33).  

Decorre disso, que há uma dificuldade na aceitação da diversidade sexual7 em 

maior ou menor grau por parte das religiões cristãs tradicionais, que “demonstram 

algum nível de rejeição ou preconceito, definindo valores morais e impondo o que é 

aceitável em termos de sexualidade, pois permeia todas as relações e modela 

subjetividades” (BUSIN, 2011). E, como aponta Weiss, a onipresença de Deus - 

mecanismo acionado nas igrejas tradicionais para reforçar um Deus que tudo vê e 

que, portanto vigia e condena as pessoas, constrói uma noção de pecado como 

estruturante daquilo que é segredo (p. 106).   

                                                        
6  Compreendendo aqui sexualidade como “todos os valores, sentimentos e comportamentos 
relacionados ao prazer corporal, à satisfação moral, à reprodução sexual e a conjugalidade”. (DUARTE, 
2005, p. 138) 
7  Compreendendo, neste trabalho, diversidade sexual como “as múltiplas práticas, expressões e 
identidades construídas a partir das variantes “sexo-gênero-sexualidade” e suas inter-relações, 
comumente utilizadas nos estudos queer como categorias de análise para questionar perspectivas 
naturalistas e essencialistas que conferem um continuum entre distintos aspectos da materialidade dos 
corpos em relação”. (MUSSKOPF, 2014, p. 184) 



Nesse mesmo sentido, Natividade (2005) assinala que estes dois domínios da 

vida social – experiência religiosa8 e sexualidade – fazem parte do processo de 

construção de si dos indivíduos. Para o autor;  
Sexualidade e experiência religiosa são domínios que modelam a 
subjetividade dos sujeitos, conduzindo a distintas formas de percepção e de 
vivência do mundo e das relações sociais, que são continuamente 
reelaboradas no fluxo da experiência social. Assim, nas interações face a face 
e na inserção em determinados contextos, os sujeitos encontram um certo 
campo de possibilidades para a construção de si. Tanto as experiências 
relativas à sexualidade como as vivenciadas no âmbito religioso fornecem, 
em diferentes momentos da vida, mapas culturais que orientam a vida dos 
sujeitos. (NATIVIDADE, 2005, p. 248) 

 

Desse modo, religiões cristãs e sexualidades não heterossexuais são duas 

categorias que se apresentam historicamente em oposição, constituindo-se em 

verdadeiros “campos de batalhas” nas subjetividades dos indivíduos e nos espaços 

públicos.   

Em princípio é difícil vislumbrar que a conciliação entre religiosidade cristã e 

sexualidade não-heterossexual exista em algum nível e que ambas convivam bem em 

determinados contextos, contudo essa é uma relação que tem sido possível. A 

respeito disso Araújo (2014) nos esclarece que;  
A relação entre as religiões cristãs e a questão das sexualidades 
nãoheterossexuais é tomada historicamente como uma relação conturbada, 
impressão que se aprofunda quando observamos, especialmente no contexto 
brasileiro, as tantas vozes fundamentalistas que investem no impedimento do 
avanço dos direitos sexuais e reprodutivos. Num panorama como este, em 
que cristãos são costumeiramente vistos como os principais inimigos da 
população LGBT, é curioso observar a existência de pessoas e grupos que, 
em sentido contrário, afirmam conciliar as homossexualidades com a vivência 
religiosa cristã. (ARAÚJO, 2014)  

 

Ainda nesse sentido, “contrastando com a propagada regulação das religiões 

cristãs, o surgimento de alternativas religiosas que elaboram uma hermenêutica 

própria possibilita a conciliação entre cristianismo e formas de exercício da 

sexualidade dissonantes da norma heterossexual”. (NATIVIDADE, 2010) Desse 

modo, “como se poderia compreender um universo social em que, ao mesmo tempo 

em que cada religião continua a aspirar, a moldar as pessoas à sua maneira de ser, 

cada vez mais pessoas parecem acreditar que devem escolher a religião melhor 

adaptada à ‘maneira de ser da pessoa?’” (DUARTE, 2005). Pode-se considerar que a 

iniciativa das igrejas inclusivas é uma experiência exemplar nesse sentido, pois se 

                                                        
8 Entendendo experiência religiosa como sendo “constituída por três dimensões distintas: identidade 
ou pertencimento; adesão, experiência ou crença”.  (NATIVIDADE, 2006, p. 128)   



caracterizam pela inclusão religiosa de LGBTs que buscam por uma religiosidade que 

se adapte à sua “maneira de ser”.   

 
Igrejas Inclusivas   

O contexto sócio-histórico do surgimento da inclusão de gays e lésbicas nos 

espaços religiosos emerge pela “atuação e pela organização política dos movimentos 

homossexuais que se intensificam desde a década de 1990, relacionadas aos direitos 

civis, à reivindicação da despatologização, à luta contra a violência e a discriminação 

e, principalmente, ao enfrentamento da epidemia de AIDS no Brasil”. (NATIVIDADE, 

2010).   

Igualmente, segundo Weiss (2010), “as igrejas inclusivas surgiram nos anos de 

1990, a partir da articulação de grupos que discutiam a homossexualidade e a religião 

em suas igrejas de origem, mas somente nos anos 2000 é que acontece uma 

proliferação de denominações religiosas inclusivas no Brasil”. (WEISS, 2010 p. 65). 

Pode-se “definir” Igreja Inclusiva, como “um termo êmico e controverso pelo qual se 

designam as igrejas, que em geral podem ser definidas em termos de compatibilizar 

sexualidades não heterossexuais e religiosidades cristãs, majoritariamente 

evangélicas; tais igrejas não são discriminatórias a LGBTs”. (WEISS, 2010, p. 65)  

A Igreja Apostólica da Renovação Inclusiva (IARI) surge em Manaus em 2009, 

como igreja Evangélica Reviver, fundada por um ex-pastor da igreja quadrangular. 

Seu primeiro culto oficial aconteceu em Janeiro de 2011, antes disso só havia reunião 

com um grupo pequeno de pessoas. Entre 2011 e 2012, há a inserção de novos 

participantes, principalmente vindos de igrejas neopentecostais. Nesse período houve 

então uma reformulação da igreja que passou a denominar-se Igreja Apostólica da 

Renovação Inclusiva. (WEISS, 2013).   

O nascimento da IARI, obviamente figura como um fator importantíssimo que 

situa a IARI no campo de estudos sobre gênero, sexualidades e religiosidades, 

apontando para uma “nova forma” de vivenciar a religiosidade cristã. Machado (2011) 

e Duarte (2005) advertem que há autonomia das pessoas em relação às instituições 

religiosas, mas que “a autodeterminação e a capacidade de discernimento em face 

das instituições religiosas depende, entre outros fatores, da autoconfiança dos 

indivíduos e da inclusão em diferentes redes de sociabilidades” (MACHADO, 2011, p. 

103). 



Pensando nesse sentido, pode-se apontar a IARI como essa “diferente” rede 

de sociabilidade, pois as primeiras “entradas em campo” têm sugerido que os jovens 

da IARI, são oriundos de famílias evangélicas tradicionais, que após o processo de 

“se assumir”, são disciplinados e/ou expulsos da sua igreja de origem. Desse modo, 

buscam novas alternativas inclusivas para realizar tanto sua religiosidade, quanto sua 

sexualidade. 

No entanto, considero que esta é apenas uma das possibilidades de ampliação 

da rede de sociabilidade e que possivelmente outras redes forneçam elementos para 

sua autodeterminação na esfera da sexualidade, mesmo assim, a IARI configura um 

importante meio para sua afirmação do mundo.   

Ao ponderar sobre Igreja da Comunidade Metropolitana de São Paulo (ICM-

SP), Weiss (2010), nos oferece um apontamento exemplar: “no campo da sexualidade 

tudo parece ser “negociável” e “aberto”, o que implica numa proposta de simetria. Tal 

modelo, as sexualidades de indivíduos constantemente reguladas pelos discursos 

religiosos, familiares e institucionais, passam através dos discursos pastorais, a serem 

abordados da perspectiva da intimidade e da escolha. Isso tensiona as próprias 

trajetórias dos membros da ICM-SP, elaborando novas estratégias de significação 

para elas”. (WEISS, 2010, p. 113). Entretanto, a autora aponta que a ICM parece ser 

exceção dentre as alternativas religiosas inclusivas que acabam regulando a 

sexualidade através de prescrições morais constituidoras de uma “homossexualidade 

santificada” (NATIVIDADE, 2010). Esta consideração é fundamental para a 

compreensão do modo como a IARI constitui-se como Igreja Inclusiva e como lida 

com a sexualidade.   

 

 Família e Religião  
 

As literaturas sobre família e religião têm demonstrado que ambas as instâncias 

da vida social não são, de modo algum, apartadas, fazem parte de um mesmo “campo 

de tensões” vividas pelas pessoas. Nesse sentido, Duarte (2006) esclarece que, “o 

pertencimento familiar concomitantemente ao pertencimento religioso se dá em 

permanente tensão com a sexualidade, com interditos e prescrições que tendem a 

subordiná-la à conjugalidade com fins reprodutivos” (DUARTE, 2006, p. 65).  



Os estudos sobre família no Brasil9, como nos informa Tânia Salem (1985), 

constituiu-se em dois vieses principais: o individualista, que parte da ideia que o 

individuo tem preeminência sobre o todo, forte presença nas sociedades complexas 

modernas e o outro viés que é o hierárquico, onde a totalidade tem prioridade sobre 

as partes, tendo sido associado ao tradicional. Sendo assim, as duas vias de pensar 

a família nos leva aos binarismos individualista/moderno e hierárquico/tradicional. 

Nesse sentido, Salem (1985) aponta que; [...] há uma vasta literatura acerca dos 

estudos sobre a família que apontam como plano de fundo a dicotomia 

individualismo/hierarquia esta literatura insiste na questão de uma dominância 

relativa, e não exclusividade absoluta, da ideologia que adquire proeminência em 

dado segmento social, nesta medida e de modo recorrente, alude-se a uma tensão 

derivada da presença de orientações culturais subordinadas, que em determinadas 

situações e contexto, deixam-se vazar, contraditando padrões ideológicos 

dominantes. (SALEM, 1985, p.13). 

Ainda que se possa demarcar dicotomicamente esses dois campos de estudos 

sobre família no Brasil, é pertinente observar que são relacionais, na medida em que 

apontam “as tensões entre individualizar-se e ser englobado”. (SALEM, 1985, p. 24).    

Para Duarte (1983) resulta disso “que, em contexto sociocultural, onde o “culto 

do eu” se esboça como religião, o relacionamento entre o individuo – singular ou 

coletivo – e a unidade maior que o contém, tenderá a apresentar cunho ambivalente, 

quando não conflitivo”. Isso significa que, com o processo de individualização da 

pessoa e da família na vida moderna, as oscilações/tensionamentos se apresentam 

de forma contínua e paradoxal dessas duas esferas da vida social.   Tendo em vista 

que o modelo familiar nuclear não “supera” a necessidade de uma ordem relacional 

mais ampla ou nos termos de Duarte (2006) uma “hiper-família” as tensões entre os 

valores individuais e os hierárquicos são evidenciados em extrema medida quando se 

articula estudos sobre família e religião. Assim, “a hegemonia do modelo de família 

nuclear mínima nas sociedades modernas não elimina o sentimento de pertença a 

algum tipo de ordem relacional mais amplo, mesmo em culturas nacionais e de classe 

mais expostas a individualização”. (DUARTE, 2006, p. 12. tradução minha).  

                                                        
9 Entre os estudos socioantropológicos mais proeminentes sobre família no Brasil podemos citar: Salem 
(1985), Dauster (1986), Heilborn (2005), Duarte (2006), Sérvulo Figueira (1987), Fonseca (2000), Sarti 
(1996) 



Entretanto, em nível empírico, é possível observar diferentes organizações 

familiares. Contudo, “a família elementar envolvendo homem, mulher e prole mantêm-

se como representação e o padrão cultural balizador das relações sociais concretas”. 

(DAUSTER, 1986, p. 111)  

É importante pontuar que os conceitos de “família patriarcal”10 e de “família 

nuclear” sempre foram muito utilizados nos estudos de família no Brasil. O primeiro 

em trabalhos sobre “A história da família brasileira” e o segundo mais empregado em 

estudos acerca da “família brasileira na sociedade moderna”. Contudo, 

compreendendo esses conceitos como categorias que achatam as diferenças, 

“comprimindo-as até caberem todas num mesmo molde que é então utilizado como 

ponto central de referência quando se fala em família no Brasil” (CORRÊA, 1982, P. 

16), apenas o segundo servirá como plano de fundo nas análises realizadas neste 

trabalho.   

Dessa forma, assinalo que o conceito de “família nuclear” norteará a pesquisa, 

na medida em que, como aponta Dauster (1986), ainda representa no Brasil um 

padrão cultural balizador das relações sociais e, é em torno desse conceito que as 

disputas e tensões entre família e a Religião se revelam, especialmente entre a 

membresia jovem da IARI.  Contudo, advirto que a categoria de “família nuclear” não 

servirá para “encaixar” as famílias dos membros da IARI, pois a configuração dessas 

famílias dependerá da forma que elas se apresentarão nos dados empíricos que se 

revelarem em campo e, somente a partir daí, que poderei traçar suas formas de 

organização. Pois, é necessário o entendimento de que a variabilidade histórica e 

social da instituição família desafia qualquer conceito geral de família. “Ao mesmo 

tempo, a generalização do termo “família”, para designar instituições e grupos 

historicamente tão variáveis, termina por ocultar as diferenças nas relações entre a 

reprodução e as demais esferas da vida social” (BILAC, 2003, p. 31), como a 

religiosidades nelas presentes.  

                                                        
10 Refere-se “a um tipo fixo onde personagens, uma vez definidos, apenas se substituem no decorrer 
das gerações, nada ameaçando sua hegemonia, e um tronco de onde brotam todas as outras relações 
sociais. Ela se instala nas regiões onde foram implantadas as grandes unidades agrárias de produção 
[...] mantém-se através da incorporação de novos membros, de preferência parentes, legítimos e 
ilegítimos, a extensos “clãs” que asseguram a invisibilidade de seu poder, e sua transformação dá-se 
por decadência, com o advento da industrialização e a ruína das grandes propriedades rurais, sendo 
então substituída pela “família conjugal moderna”” (CORRÊA, 1982, P. 16) e mais recente “família 
nuclear”. 



A “família”, instituição comumente associada à esfera privada, emerge nesse 

trabalho, relacionada a um cenário político onde a homossexualidade aparece como 

contraria e/ou adversária daquela instituição. Nessa perspectiva, “a 

homossexualidade pode ser considerada efetivamente uma ameaça ao corpo social, 

às crianças e às “famílias”” (NATIVIDADE e OLIVEIRA, 2009).  Nesta representação 

mais ou menos hegemônica, “as “famílias” aparecem como núcleos formados a partir 

do vínculo sexual e amoroso entre pessoas heterossexuais e destinados re-produzir 

uma nova geração de pessoas também Heterossexuais”. (OLIVEIRA, 2013). Nesse 

sentido, como alerta Oliveira (2001), ainda se representa a “heterossexualidade” como 

uma prática sexual que “produz relação” (casamento e descendência, construção de 

alianças e preservação da linhagem) e oposição e a categoria homossexualidade, 

como se está última não produzisse relação.  

 Desse modo, a descoberta ou revelação da orientação sexual dos filhos tem 

sido apontada como grande propulsora de um “drama” familiar, “que num primeiro 

momento deixaria os pais em “estado de choque”, e que sublinha as dificuldades e os 

limites possíveis da “aceitação” familiar” (OLIVEIRA, 2013). 

 Nesse sentido;  
A revelação da homossexualidade é representada como “alívio” para os 
filhos, que se sentiriam mais confortáveis ao serem dispensados da 
necessidade de sustentar uma “mentira social” sobre si mesmos. Revelar a 
homossexualidade para os familiares envolveria uma espécie de “cálculo 
psicológico” dos benefícios possíveis e dos custos envolvidos, podendo 
representar para alguns homossexuais uma forma pela qual estes colocariam 
à prova o caráter incondicional do amor de seus pais. (OLIVEIRA, 2013).  

 

Isto posto, enfatizo que o foco dado a família dos jovens da IARI, refere-se ao 

“drama” familiar que se configura após a “revelação” e a “aceitação” da 

homossexualidade, tendo em vista a conduta da IARI perante esse processo e o 

“papel” que esta representa nesse processo. 

 

O campo e a “revelação” dos caminhos a seguir: processo de “se assumir” e 
“aceitação”  

 

Relações com a família, antes e depois do processo de “se assumir” são 

questões de grande ênfase nos discurso dos membros da IARI. Sendo esse processo 

apontado como “divisor de águas” nos “dramas” vividos entre antes e depois do 

processo de “se assumir”, revelando o tempo como grande vetor da “aceitação” 



familiar. Desse modo, “quando o tema das relações com a família de origem é 

evocado nesta produção sobre identidades homossexuais, são realçadas as 

“rupturas”, em detrimento da manutenção de compromissos em médio prazo com a 

rede familiar”. (OLIVEIRA, 2013, p. 10)  

Em um domingo de maio, às 18h20min, estava presente na IARI o Marcos, que 

chegou bem cedo, limpou o templo e aguardava para recepcionar as pessoas. Marcos 

começou a falar de sua vida. Disse que faz faculdade de pedagogia em uma 

universidade evangélica de Manaus e que ajuda o pai  em um negócio da família. 

Descreveu que no inicio foi difícil contar para a família sobre sua orientação sexual, 

Marcos que é homossexual, disse que contou primeiro à sua mãe, que relutou, mas 

aceitou mais facilmente que seu pai, só o alertou que não queria ver homem dentro 

de casa. Seu pai ainda é meio relutante, mas não há grandes conflitos como antes. A 

aceitação é, segundo Oliveira (2013) “uma categoria que alude, com alguma 

frequência, para experiências vivenciadas por uma pessoa a partir da publicização de 

sua orientação sexual dentro de certas redes – pode ser produtivo olhar também para 

experiências diametralmente opostos à visibilização, pertinentes ao “segredo”, à 

“discrição” e ao “armário””. Nesse sentido;  
A revelação da homossexualidade é representada como “alívio” para os 
filhos, que se sentiriam mais confortáveis ao serem dispensados da 
necessidade de sustentar uma “mentira social” sobre si mesmos. Revelar a 
homossexualidade para os familiares envolveria uma espécie de “cálculo 
psicológico” dos benefícios possíveis e dos custos envolvidos, podendo 
representar para alguns homossexuais uma forma pela qual estes colocariam 
à prova o caráter incondicional do amor de seus pais. (OLIVEIRA, 2013)  

 

Logo em seguida chega o apóstolo. Ele fala bastante sobre a difícil tarefa de 

tocar uma igreja inclusiva em Manaus e que em outras cidades do estado foram 

obrigados a fechar as portas por medo. Em Iranduba (cidade do interir do Amazonas, 

bem próxima a Manaus), tivemos um pastor ameaçado e aqui (Manaus) também eles 

sofrem com os ataques. Diz que: no Rio de Janeiro e São Paulo é mais fácil e que 

não há tanto ataque assim.   

As pessoas começam a chegar nesse momento, os rapazes vão entrando, bem 

arrumados, de roupa formal e bíblia na mão. Sentamos em roda novamente. O 

apóstolo começa a perguntar sobre como chegaram à IARI, suas trajetórias até o 

encontro com a igreja. Todos contam suas experiências.  

Rafael diz que era de uma igreja evangélica tradicional do interior do 

Amazonas. Ele frequentava há muitos anos com sua família essa mesma igreja. Em 



um determinado dia foi a uma festa na casa de um amigo, entrou na casa desse 

amigo, eles estavam bebendo e alguém da igreja viu Rafael entrando nessa casa e 

essa história chegou aos ouvidos do pastor que chamou a família de Rafael para uma 

conversa, onde disseram que precisavam disciplina-lo11.  No caso de Rafael, ele foi 

disciplinado na frente de todos da igreja que ele frequentava. O pastor disse que ele 

estava com atividades homossexuais e por isso estava sendo disciplinado. Rafael não 

conseguiu ficar até o final do “sermão disciplinador”.  

Ele relata: Saí correndo da igreja, empurrando todo mundo, foi muita 

humilhação e fiquei ainda mais revoltado, pois não estava fazendo nada na casa dos 

amigos e nem sabia ainda que era homossexual. Depois desse ocorrido ele se 

assumiu, veio para Manaus, onde reside atualmente e frequenta a igreja inclusiva. Em 

casa, Rafael, também sofreu sanções da família (ações conjuntas e combinadas com 

a igreja), num processo de unificar os esforços de “reverter a possível 

homossexualidade”. Assim, “toda sexualidade dissidente do modelo familiar cristão se 

encontra passível de condenação, seja pelo simples interdito que as define como 

pecado e prática ilícita e marginal, seja sob a forma do problema espiritual”. 

(NATIVIDADE e GOMES, 2006).  

Paulo, outro membro da IARI, revelou que também sofreu com isso. Participava 

junto com a família de outra igreja e que quando se revelou, foi tirado de inúmeras 

funções importantes que ele exercia na igreja. Ministérios que coordenava e outras 

funções importantes para ele. Passou por disciplina na igreja, mas não foi expulso, 

nem saiu no primeiro momento, mas com o tempo e as pressões sociais dos outros 

membros acabou por se afastar da igreja, pois não suportava o fato de não ser alguém 

dentro da igreja e ser preterido e desprezado. Ele repete varias vezes que exercia 

funções importantes e tiraram dele isso. Esse ponto parece machucá-lo muito. Mais 

uma vez isso revela que os processos de deslegitimação da pessoa, forçam-na a se 

enquadrar à norma ou se revertem em ações práticas que retiram da pessoa seu 

“lugar no mundo” marcado fortemente pela religiosidade, nesse caso.    

                                                        
11 Um processo em que a pessoa é afastada das atividades que normalmente cumpria dentro da igreja 
e é chamado atenção pelo pastor, que aplica um sermão e expõe para igreja que o irmão está sendo 
disciplinado, revelando o motivo da disciplina à igreja e em caso de recorrência a expulsão do membro 
é a atitude final. Entendo a disciplina nesse contexto a la Foucault, que diz que ela “fabrica’ indivíduos; 
ela é a técnica específica de um poder que toma os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como 
instrumentos de seu exercício. Não é um poder triunfante que, a partir de seu próprio excesso, pode-
se fiar em seu superpoderio; é um poder modesto, desconfiado, que funciona a modo de uma economia 
calculada, mas permanente”. (FOUCAULT, 2006. p.143).  



Moisés disse que também é de família evangélica e que participava de outra 

igreja, mas não consegue falar do que aconteceu de fato. Não articula uma frase sobre 

o assunto e diz que é muito difícil ainda falar disso. Ele muda de assunto e fala da 

dificuldade de conseguir namorar sem sexo. E o apóstolo evidencia que é preciso 

casar.  Nesse momento, chega um visitante, que é da igreja Assembleia de Deus e 

um dos membros daquela igreja comentou sobre a IARI e ele veio conhecer. Não 

“revelou” sua sexualidade. Falou que desenvolve funções na igreja que ele frequenta. 

Nessa ocasião, os relatos sobre as trajetórias dos membros cessam e a conversa 

muda de rumo.   

O apóstolo informa que segundo o regimento da igreja ele não pode fazer 

cultos, pois está previsto um tempo limite para um apóstolo presidir cultos e ficar a 

frente da IARI, por isso não fez o culto, mas disse que no próximo domingo faria um 

culto, não formal. Pediu para que nos levantassem e ele fez uma oração final. No fim 

pediu que a gente tirasse fotos.  

Nesse dia saí rapidamente, pois senti que eles queriam conversar em 

particular, principalmente com o novo visitante.  No domingo seguinte, fui novamente 

a IARI para mais um culto, porém o portão estava fechado e alguns membros 

aguardavam no portão. Mandei uma mensagem, através do aplicativo de 

comunicação WhatsApp para o apóstolo, perguntando sobre o culto. Ele respondeu 

dizendo que estava fora de Manaus e que voltaria em breve.   

Havia dois outros jovens na porta, mas quando confirmei que o apóstolo não 

viria naquele dia fomos todos embora juntos. Ambos eram bem jovens. Um deles 

quase não falou, só perguntou se eu havia estado no seminário sobre teologia 

inclusiva, eu disse não, ele disse que havia sido muito bom. Eu respondi, que pena 

que perdi, mas no próximo eu vou. Ele segue andando rápido e diz: “não irei perder a 

viagem, vou para o culto em outra igreja”.  O outro, José, de 17 anos conversou 

bastante comigo enquanto aguardava seu ônibus. Disse que seria sua primeira vez 

na IARI e que sempre conversava com o apóstolo pela rede social Facebook.   

Em conversa ele me contou que pertencia a igreja Adventista, mas que foi 

expulso, pois houve boatos que ele teria um caso com dos um irmão daquela igreja 

recém-separado de sua esposa. Na “disciplina” que ele recebeu da igreja ele foi 

expulso. Perguntei: Ué, eles não tem que advertir primeiro, para depois expulsar? Ele 

respondeu: pois é né, mas eu fui expulso na primeira e olha que era só boato, mas 

também eu danço e eles não gostam e também tem o meu jeito, né! Contou ainda que 



era da Adventista desde criança, que tem 17 anos, que mora com a mãe, mas ela 

ainda não sabe da sua sexualidade.  José me disse que não tinha problema não ter 

culto naquele dia, pois ele também iria para outra igreja, não ia perder a viagem.  

 Evidencio que, depois que essas pessoas são disciplinados ficam de igreja em 

igreja, buscando um sentimento pertença. Como se fossem destituídos de seu status 

no mundo e buscassem reinterpreta-lo, reinserir-se novamente num modelo de mundo 

que sempre conheceram e que são, literalmente, expulsos. Desde final de meados de 

maio de 2015 a IARI está sem sede, pois a sala que a igreja alugava foi entregue ao 

proprietário. A IARI passa por um momento de reformulação e irá se instalar em outro 

local, além da vinda de outro apóstolo de São Paulo, pois como prevê o estatuto da 

igreja o apóstolo deve ser substituído de tempos em tempos.  

A previsão de nova abertura da IARI, em novo local e com o novo apóstolo é 

para inicio de Julho de 2015.  Em conversa com o Apóstolo que fundou a IARI, fui 

informada de que este novo apóstolo é seu noivo e se casaram em breve.   

 

Apontamentos finais 
Observamos que os processos de “se assumir” e de “aceitação”, que marcam 

a trajetórias das pessoas daquele grupo, são temas frequentes entre eles e os relatos 

giram em torno do “drama” familiar vivido por eles. 

 Outro ponto importante são a busca pelo sentimento de pertença “perdido” com 

sua saída ou expulsão das suas igrejas de origem. Os relatos dão conta de uma 

“perda” de um “lugar no mundo” que compromete as vivências religiosas e familiares 

e tem lugar no processo de subjetivação dessas pessoas. 
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