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Este�diálogo�aborda�as�questões�ao�redor�da�Aids�e�a� igreja�
no�contexto�brasileiro.�Aponta�a� importância�do�respeito�e�a�
necessária�compreensão�da�temática�Aids�e�religião�no�sen-
tido� de� construir-se� uma� vida� mais� saudável,� em� especial�
àqueles�que�tenham�HIV/Aids.
Descritores:

This�dialogue�approaches�the�subjects�about�of�the�SIDA�and�
the� church� in� the� Brazilian� context.� It� aims� the� importance�
of� the� respect�and�necessary�understanding�of� the� thematic�
Aids� and� religion� in� the� sense� of� building� the� healthier� life,�
especially�to�those�that�plows�HIV/SIDA.
Des�crip�tors:

Este�diálogo�acerca�los�asuntos�alrededor�del�SIDA�y�la�igle-
sia�en�el�contexto�brasileño.�Apunta�la�importancia�del�respe-
to�necesario�y�del�entendimiento�de�las�temáticas�SIDA�y�re-
ligión�en�el�sentido�de�construyerse�una�vida�más�saludable,�
en�especial�aquellos�que�tengan�HIV/SIDA.���
Des�crip�to�res:

INTRODUÇÃO

Discutir a tríade: Igreja, Aids e Sexualidade é hoje uma proposta 
desafiadora e oportuna. Tal realidade aparece nestes tempos em 

que movimentos fundamentalistas e sectários crescem, ganhando 
o espaço do Estado e se, apoiando em interpretações próprias de 
textos sagrados. Promovem discriminação ao direito fundamental 
inalienável do ser humano de decidir sobre a sua vida.

Com certeza o advento da epidemia da Aids, há mais de 20 
anos, foi a grande responsável pelo crescimento de debates en-
volvendo a sexualidade em diversos espaços da sociedade. As 
crenças não ficaram de fora, pela necessidade de se multiplicar 
as informações entre os adeptos, pela urgência de tratamento e 
atenção aos atingidos e questionamentos que a epidemia trou-
xe com temas tabus. 

No último censo brasileiro o número de pessoas que se declara 
católico caiu para 74%, mesmo assim o país ainda é o que abriga 
a maior população católica do mundo. No entanto, a Igreja Cató-
lica demorou a apresentar para a opinião pública uma resposta de 
forma organizada para este enfretamento. As iniciativas na década 
de 80, de atendimento as pessoas atingidas, de apoio aos doentes 
e de promoção da solidariedade tiveram grande impulso em São 
Paulo enquanto o Cardeal Paulo Evaristo Arns esteve à frente da 
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Este�diálogo�aborda�as�questões�ao�redor�da�Aids�e�a� igreja�
no�contexto�brasileiro.�Aponta�a� importância�do�respeito�e�a�
necessária�compreensão�da�temática�Aids�e�religião�no�sen-
tido� de� construir-se� uma� vida� mais� saudável,� em� especial�
àqueles�que�tenham�HIV/Aids.
Descritores:�Aids,�Religião,�Igreja.

This�dialogue�approaches�the�subjects�about�of�the�SIDA�and�
the� church� in� the� Brazilian� context.� It� aims� the� importance�
of� the� respect�and�necessary�understanding�of� the� thematic�
Aids� and� religion� in� the� sense� of� building� the� healthier� life,�
especially�to�those�that�plows�HIV/SIDA.
Descriptors:�SIDA,�Religion,�Church.

Este�diálogo�acerca�los�asuntos�alrededor�del�SIDA�y�la�igle-
sia�en�el�contexto�brasileño.�Apunta�la�importancia�del�respe-
to�necesario�y�del�entendimiento�de�las�temáticas�SIDA�y�re-
ligión�en�el�sentido�de�construyerse�una�vida�más�saludable,�
en�especial�aquellos�que�tengan�HIV/SIDA.���
Descriptores:�SIDA,�Religion,�Iglesia.�

INTRODUÇÃO

Discutir a tríade: Igreja, Aids e Sexualidade é hoje uma proposta 
desafiadora e oportuna. Tal realidade aparece nestes tempos em 

que movimentos fundamentalistas e sectários crescem, ganhando 
o espaço do Estado e se, apoiando em interpretações próprias de 
textos sagrados. Promovem discriminação ao direito fundamental 
inalienável do ser humano de decidir sobre a sua vida.

Com certeza o advento da epidemia da Aids, há mais de 20 
anos, foi a grande responsável pelo crescimento de debates en-
volvendo a sexualidade em diversos espaços da sociedade. As 
crenças não ficaram de fora, pela necessidade de se multiplicar 
as informações entre os adeptos, pela urgência de tratamento e 
atenção aos atingidos e questionamentos que a epidemia trou-
xe com temas tabus. 

No último censo brasileiro o número de pessoas que se declara 
católico caiu para 74%, mesmo assim o país ainda é o que abriga 
a maior população católica do mundo. No entanto, a Igreja Cató-
lica demorou a apresentar para a opinião pública uma resposta de 
forma organizada para este enfretamento. As iniciativas na década 
de 80, de atendimento as pessoas atingidas, de apoio aos doentes 
e de promoção da solidariedade tiveram grande impulso em São 
Paulo enquanto o Cardeal Paulo Evaristo Arns esteve à frente da 

Aids�e�Igreja:�Conquistas�e�
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arquidiocese. Defensor de uma igreja voltada para causas sociais, 
ele chegou a defender em público o uso do preservativo como 
“medida de promoção da vida”. Porém, o trabalho na parte assis-
tencial é satisfatório, e na da prevenção ele é quase nulo ou existe 
de forma subterrânea. A distribuição de preservativo, presente nas 
entidades é um fato não comentado, embora não negado.

O que se deve ter em mente diante deste paradoxo é de que 
a Igreja – assim como as demais entidades ou movimentos huma-
nos – não é um bloco monolítico. Embora assentada sobre prin-
cípios e dogmas comuns, possui no seu seio uma infinidade de 
correntes com interpretações próprias e ações amplas. Se por um 
lado existe a Igreja que sempre esteve ao lado do poder temporal, 
abençoando canhões, sentando a mesa com ditadores e vendendo 
dádivas, por outro existe a Igreja que lutou por melhores condi-
ções de vida – principalmente na América Latina – e que valoriza 
a dignidade humana como dom supremo. Na busca de novas lu-
zes sobre a Igreja Católica no Brasil alguns leigos e religiosos atu-
am como voz das bases e são vistos como “pedra no caminho, e 
no sapato”, das cúpulas. A tentativa mais contundente neste sen-
tido foi o início da criação da comissão de DST/Aids da Pastoral 
da Saúde, que em junho de 2000, promoveu um seminário, com 
mais de uma centena de pessoas e possibilitou debate com um 
representante do Vaticano, o coordenador da Pastoral da Saúde, 
o Cardeal mexicano Javier Lozano Barragan. Esta iniciativa depois 
de grande silêncio criou uma intervenção branca na formulação e 
nos caminhos deste grupo, que hoje restringe suas ações a ques-
tões localizadas, sem a mínima chance de choque com a cúpula 
que o sustenta.

Esta comissão procurou discutir a elaboração de políticas de 
prevenção da epidemia e unificar as práticas de assistência vi-
sando à valorização dos atingidos como cidadãos. As estratégias 
previstas visavam o público católico – que freqüenta a missa, 
recebe sacramentos e professam a fé católica. Em nenhum mo-
mento se quis impor a sociedade – nem por meio do poder de 
persuasão de uma comissão da Igreja, nem como forma de pres-
sionar o Governo, de que as linhas apontadas para os católicos 
fossem utilizadas para o público em geral. Desconfiança e cau-
tela estiveram presentes em cada passo. Desconfiança das ONGs 
em relação à criação deste grupo, desconfiança da comissão em 
relação ao tipo de apoio que o governo quis oferecer para o seu 
fomento e no que isto implica, desconfiança da cúpula dos bis-
pos em relação à realização deste trabalho.

Os questionamentos ao redor desta temática residem em dois 
pontos principais:
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o primeiro deles é o uso do preservativo. A Igreja Católica tem 
por definição ser contrária ao uso de métodos contraceptivos de 
barreira física, nisto o preservativo está incluído obviamente. Porém, 
nem o mais devoto católico segue a risca esta determinação, acredi-
tar que isto seja uma realidade é acreditar em fábulas. Que ninguém 
se iluda. A Igreja através de sua organização humana e formal nun-
ca recomendará de maneira aberta e direta o uso do preservativo. O 
que se quer é que o trabalho de quem realiza esta distribuição não 
seja barrado por opiniões desinformadas ou preconceituosas.

O segundo são as práticas e opções sexuais que fogem da linha 
conservadora, que entende o sexo somente para a procriação, 
reduzindo o ser humano a agente de perpetuação da espé-
cie, desprovido de prazer. A orientação sexual dos indiví-
duos sempre foi alvo dos fundamentalistas. Não apenas 
criticavam os que não obedecem ao senso comum, mas 
se julgam no direito de proporcionar oportunidades re-
paradoras, curas, reversões e outras atitudes no sentido 
de trazer a pessoa para a estrada mais comum do campo 
da sexualidade. Se as energias que se dedicam nesta ten-
tativa se voltassem para a valorização da auto estima, da in-
clusão e do incentivo a promoção da auto determinação de 
milhões de homossexuais, bissexuais, transgêneros, travestis e 
outros, certamente seria uma ótima contribuição para a tole-
rância, a convivência harmônica e pluralis-
ta. A tentativa de “curar” quem não anda no 
caminho do senso comum da sexualidade já 
rendeu fogueiras, perseguições, mortes, lou-
curas e vidas de aparência, incompatível com 
o tempo em que vivemos e com o mundo 
que queremos.

A Aids tem atingido todos os setores da 
sociedade sem distinção. Desde as avenidas 
dos grandes centros as aldeias mais escon-
didas, ao interior de pistas de dança das 
capitais, as solitárias celas dos mosteiros. A 
união de todos segmentos é passo impor-
tante e se constitui elemento para vencer as barreiras. Se todos 
nós deixássemos um pouco de lado a desconfiança e a busca do 
falso brilho certamente os resultados seriam positivos e, indepen-
dente de crença estaríamos mais próximos de Deus.

Diálogos sobre o artigo: Aids e Igreja: Conquistas e Contradi-
ções - a experiência do Brasil
Aids e religião, um diálogo em construção - José Carlos Veloso - 
Assistente Social. Mestre em saúde coletiva. Presidente do GAPA 
São Paulo.

Falar sobre Aids e religião está se tornando cada vez mais ne-
cessário entre o movimento social de Aids no Brasil e no mundo. 
Porém, estabelecer diálogo entre esses dois universos repletos de 
diversidades ideológicas é um desafio.

Não obstante, o diálogo vem sendo construído por iniciativa 
do movimento social, que vislumbra uma sociedade igualitária 
no que diz respeito à cultura e aos valores morais e religiosos, 
com respeito às diferenças de conduta e pensamentos.

No Brasil, a fatia do universo religioso que mais chega perto 
do movimento social de Aids sem impor seus preceitos e valores, 
abrindo-se para uma discussão visando à saúde coletiva e, por con-
seqüência, de seus seguidores, é o candomblé, religião de raízes 
africanas, mas com um sincretismo com o catolicismo romano. Tal 
aproximação talvez seja por conta da própria aceitação do can-
domblé pela diversidade (heterossexuais, homossexuais, bissexu-
ais, travestis, transgêneros, brancos, amarelos, e outros). Isso torna o 
tema envolvendo prevenção (uso de preservativo) e sexualidade, no 
combate à disseminação do vírus da Aids e ao próprio preconceito 

gerado pela epidemia, mais tranqüilo.
Lamentavelmente o mesmo não acontece em outras 

religiões, que tratam as pessoas que vivem com HIV/Aids 
como vítimas sofredoras e, na maioria das vezes, impon-
do o peso da culpa, por ter transgredido valores morais 
impostos há séculos e oriundos do judaísmo cristão. O 
catolicismo romano, por exemplo, vêm, ao longo dos 25 

anos da epidemia de Aids no mundo colaborando para a 
falta de diálogo, e daí para um desserviço na área de saúde 

publica e no combate à Aids, e até mesmo ao preconceito.
Há hipocrisia em torno do tema, pois negar, em pleno sé-

culo 21, que a sexualidade não está somente para fins de repro-
dução, entre outras facetas hipócritas do catolicismo romano, 

é um retrocesso, o que pode causar a perda 
de fiéis para outras religiões.

Inúmeras tentativas de estabelecer 
um diálogo estão sendo testadas, como a 
instauração de comissões junto ao setor 
governamental e grupos de trabalhos en-
volvendo representantes de igrejas cató-
licas romanas e anglicanas, protestantes, 
evangélicas, afros, entre outras. Porém, o 
mais importante é que se o setor religioso 
não concordar em repensar seus valores 
dogmáticos em favor da saúde publica e 
qualidade de vida de seus fiéis, em nome 

da hipocrisia e do conservadorismo, a população do Brasil e 
do mundo será prejudicada.

O desafiante diálogo entre Religiões e Sexualidades - Arthur P. 
Cavalcante - Cirurgião-Dentista. Sacerdote da Igreja Episcopal 
Anglicana do Brasil e reitor da Paróquia da Santíssima Trindade 
em Santa Cecília, na cidade de São Paulo.
As Igrejas (plural) tem ramos da linha cristã composta por Orto-
doxos, Anglicanos, Protestantes históricos e Evangélicos. Há di-
versidade de Igrejas, por vezes ignorada, comprometida com o 
tema e divergindo da vertente majoritária do cristianismo quanto 
ao discurso negativista sobre a sexualidade. 

Devemos ressaltar que na agenda da última Assembléia do 
Conselho Mundial de Igrejas (cerca de 347 Igrejas, de 120 paí-
ses e aproximadamente 500 milhões de fiéis) que em fevereiro de 
2006 reunidas em Porto Alegre, incluiu o tema sexualidade hu-
mana e Aids. Fora da Igreja Católica Apostólica Romana há uma 
representação de Igrejas sérias que estão refletindo e tomando po-

sições dentro de suas estruturas. O ecumenismo que tem suas raí-
zes no protestantismo está contribuindo em muito na inclusão do 
tema sexualidade e Aids nas Igrejas Cristãs através de seminários 
de formação e publicações sobre o assunto. Graças ao movimen-
to ecumênico é que religiões africanas, por exemplo, estão reco-
mendando o uso de preservativos aos seus fiéis. As Igrejas tiveram 
que optar: fidelidade aos princípios religiosos (tradições, dogmas, 
tabus) ou verem seus fiéis morrendo, ficando os templos apenas 
como memorial ao seu Deus de Leis e insensível ao dom da vida.

 Questões que envolvem a vivência sexual nas Igrejas são di-
fíceis de serem abordadas, não apenas por caprichos ecle-
siásticos ou direcionamento cultural, mas por questões de 
princípios que fundamentaram seu pensamento teológi-
co por séculos. Tratar da temática sexualidade dentro 
das Igrejas significa rever suas escolhas, nas formula-
ções teológicas que determinam seu sistema de cren-
ças e suas relações de poder. 

A espiritualidade cristã pode perfeitamente compor-
tar o tema sexualidade, desde que tenhamos em mãos 
instrumentais sérios de estudo. A carta pastoral da Câmara 
dos Bispos Anglicanos do Brasil em 1997 é um bom exem-
plo disso quando declarou: “ a necessidade de incluir em 
seus programas educacionais e pastorais, estudos e orienta-
ções sobre a sexualidade humana, levando 
em conta o ensino das Escrituras, o conheci-
mento das ciências humanas, a experiência 
da tradição anglicana e uma compreensão 
contextualizada da controvertida questão, 
para que os seus eclesianos, livres de idéias 
pré-concebidas e na visão de uma sexua-
lidade cristã sadia, possam assumir o dom 
da sexualidade no contexto da comunidade 
da fé e respeitar os outros”. Como resultado 
dessa carta pastoral ocorreram nos últimos 
anos duas consultas sobre sexualidade sen-
do ambas acolhidas nos Sínodos (represen-
tantes do laicato e clero) dos anos de 2003 e 2006. É importante 
ressaltar que a academia (pensamento teológico) deve levar esses 
assuntos ao clero e aos fiéis, buscando meios para o diálogo.

Frente a tais dados, qual seria então nossa postura como fiéis 
diante de nossas Igrejas? Seremos capazes de questionar nossos 
valores religiosos herdados da família e presentes na nossa cultu-
ra? Por outro lado, será que as lideranças de nossas Igrejas estão 
dispostas a negociarem seus dogmas com os fiéis? 

Aids e Igrejas: Conquistas e Contradições: a experiência de uma 
organização ecumênica no Brasil - Ester Almeida - 
cial. Especialista em Administração do Terceiro Setor. Assessora 
do Programa Saúde e Direitos de KOINONIA
É desafiador discutir a tríade: Igreja, Aids e Sexualidade. Igreja en-
quanto religião, a que estrutura uma sociedade, um povo, confere 
sentido de vida, de transcendência, normatizando hábitos e costu-
mes, cultura. Aids, porque traz a temática da doença, do estigma 
dos portadores do vírus HIV e, como pano de fundo, a morte (Eros 

SE�POR�UM�LADO�EXISTE�
A�IGREJA�QUE�SEMPRE�

ESTEVE�AO�LADO�DO�PODER�
TEMPORAL,...,�POR�OUTRO�EXISTE�A�
IGREJA�QUE�LUTOU�POR�MELHORES�

CONDIÇÕES�DE�VIDA.
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com respeito às diferenças de conduta e pensamentos.
No Brasil, a fatia do universo religioso que mais chega perto 

do movimento social de Aids sem impor seus preceitos e valores, 
abrindo-se para uma discussão visando à saúde coletiva e, por con-
seqüência, de seus seguidores, é o candomblé, religião de raízes 
africanas, mas com um sincretismo com o catolicismo romano. Tal 
aproximação talvez seja por conta da própria aceitação do candom-
blé pela diversidade (heterossexuais, homossexuais, bissexuais, tra-
vestis, transgêneros, brancos, amarelos, e outros). Isso torna o tema 
envolvendo prevenção (uso de preservativo) e sexualidade, no com-

bate à disseminação do vírus da Aids e ao próprio preconceito 

Lamentavelmente o mesmo não acontece em outras 
religiões, que tratam as pessoas que vivem com HIV/Aids 
como vítimas sofredoras e, na maioria das vezes, impon-
do o peso da culpa, por ter transgredido valores morais 
impostos há séculos e oriundos do judaísmo cristão. O 

catolicismo romano, por exemplo, vêm, ao longo dos 25 
anos da epidemia de Aids no mundo colaborando para a 

falta de diálogo, e daí para um desserviço na área de saúde 
publica e no combate à Aids, e até mesmo ao preconceito.

Há hipocrisia em torno do tema, pois negar, em pleno sécu-
lo 21, que a sexualidade não está somente para fins de repro-

dução, entre outras facetas hipócritas do cato-
licismo romano, é um retrocesso, o que pode 
causar a perda de fiéis para outras religiões.

Inúmeras tentativas de estabelecer um 
diálogo estão sendo testadas, como a ins-
tauração de comissões junto ao setor gover-
namental e grupos de trabalhos envolvendo 
representantes de igrejas católicas romanas 
e anglicanas, protestantes, evangélicas, 
afros, entre outras. Porém, o mais importan-
te é que se o setor religioso não concordar 
em repensar seus valores dogmáticos em 
favor da saúde publica e qualidade de vida 

de seus fiéis, em nome da hipocrisia e do conservadorismo, a 

O desafiante diálogo entre Religiões e Sexualidades - Arthur P. 
Cirurgião-Dentista. Sacerdote da Igreja Episcopal 

Anglicana do Brasil e reitor da Paróquia da Santíssima Trindade 

As Igrejas (plural) tem ramos da linha cristã composta por Orto-
doxos, Anglicanos, Protestantes históricos e Evangélicos. Há di-
versidade de Igrejas, por vezes ignorada, comprometida com o 
tema e divergindo da vertente majoritária do cristianismo quanto 

Devemos ressaltar que na agenda da última Assembléia do 
Conselho Mundial de Igrejas (cerca de 347 Igrejas, de 120 paí-
ses e aproximadamente 500 milhões de fiéis) que em fevereiro de 
2006 reunidas em Porto Alegre, incluiu o tema sexualidade hu-
mana e Aids. Fora da Igreja Católica Apostólica Romana há uma 
representação de Igrejas sérias que estão refletindo e tomando po-

sições dentro de suas estruturas. O ecumenismo que tem suas raí-
zes no protestantismo está contribuindo em muito na inclusão do 
tema sexualidade e Aids nas Igrejas Cristãs através de seminários 
de formação e publicações sobre o assunto. Graças ao movimen-
to ecumênico é que religiões africanas, por exemplo, estão reco-
mendando o uso de preservativos aos seus fiéis. As Igrejas tiveram 
que optar: fidelidade aos princípios religiosos (tradições, dogmas, 
tabus) ou verem seus fiéis morrendo, ficando os templos apenas 
como memorial ao seu Deus de Leis e insensível ao dom da vida.

 Questões que envolvem a vivência sexual nas Igrejas são di-
fíceis de serem abordadas, não apenas por caprichos ecle-
siásticos ou direcionamento cultural, mas por questões de 
princípios que fundamentaram seu pensamento teológi-
co por séculos. Tratar da temática sexualidade dentro 
das Igrejas significa rever suas escolhas, nas formula-
ções teológicas que determinam seu sistema de cren-
ças e suas relações de poder. 

A espiritualidade cristã pode perfeitamente compor-
tar o tema sexualidade, desde que tenhamos em mãos 
instrumentais sérios de estudo. A carta pastoral da Câmara 
dos Bispos Anglicanos do Brasil em 1997 é um bom exem-
plo disso quando declarou: “ a necessidade de incluir em 
seus programas educacionais e pastorais, estudos e orienta-
ções sobre a sexualidade humana, levando 
em conta o ensino das Escrituras, o conheci-
mento das ciências humanas, a experiência 
da tradição anglicana e uma compreensão 
contextualizada da controvertida questão, 
para que os seus eclesianos, livres de idéias 
pré-concebidas e na visão de uma sexua-
lidade cristã sadia, possam assumir o dom 
da sexualidade no contexto da comunidade 
da fé e respeitar os outros”. Como resultado 
dessa carta pastoral ocorreram nos últimos 
anos duas consultas sobre sexualidade sen-
do ambas acolhidas nos Sínodos (represen-
tantes do laicato e clero) dos anos de 2003 e 2006. É importante 
ressaltar que a academia (pensamento teológico) deve levar esses 
assuntos ao clero e aos fiéis, buscando meios para o diálogo.

Frente a tais dados, qual seria então nossa postura como fiéis 
diante de nossas Igrejas? Seremos capazes de questionar nossos 
valores religiosos herdados da família e presentes na nossa cultu-
ra? Por outro lado, será que as lideranças de nossas Igrejas estão 
dispostas a negociarem seus dogmas com os fiéis? 

Aids e Igrejas: Conquistas e Contradições: a experiência de uma 
organização ecumênica no Brasil - Ester Almeida - Assistente So-
cial. Especialista em Administração do Terceiro Setor. Assessora 
do Programa Saúde e Direitos de KOINONIA
É desafiador discutir a tríade: Igreja, Aids e Sexualidade. Igreja en-
quanto religião, a que estrutura uma sociedade, um povo, confere 
sentido de vida, de transcendência, normatizando hábitos e costu-
mes, cultura. Aids, porque traz a temática da doença, do estigma 
dos portadores do vírus HIV e, como pano de fundo, a morte (Eros 

x Thánatos). Sexualidade, impulso de vida, expressão de sentimen-
to de afetividade, de complementaridade, o ser feliz. Realmente 
três temas difíceis por serem trabalhados de modo consensual. 

O tema Aids nem sempre é tratado com isenção e qualidade 
de informação no interior das comunidades religiosas, até por-
que existem várias correntes de entendimento sobre sexualidade 
e visão de mundo, no que diz respeito ao bem e ao mal. A res-
peitabilidade que as comunidades religiosas inspiram e a capila-
ridade social que possuem, desempenham papel estratégico na 
prevenção e na informação, assim como na luta contra os pre-

conceitos e contra as várias modalidades de discriminação, 
muitas vezes justificadas por um moralismo pseudo-re-

ligioso (a sexualidade é uma construção cultural). Por 
trás de um moralismo rígido estão ocultas, a desinfor-
mação sobre o tema e a não compreensão da sexuali-
dade como Dom de Deus. 

O advento da epidemia da Aids, há mais de 20 
anos, tem provocado inquietações junto às igrejas e 

outras tradições religiosas. Questões relacionadas à se-
xualidade versus discriminação, ausência de sentido de 

vida versus projeto de vida, graça versus pecado, vida ver-
sus morte, tem surgido como temas prementes nas comuni-
dades, até porque há fiéis que também foram contamina-

dos pelo vírus HIV. Diante destas questões, 
o movimento ecumênico a partir de 1985 
inicia discussões com lideranças de igrejas 
e ONGs sobre o possível impacto da epide-
mia, com debates sobre o papel das igrejas 
e a Aids. Em 1995, KOINONIA e o Con-
selho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil 
(CONIC) promoveram uma Consulta Na-
cional sobre o tema “Aids e Igrejas”. 

As igrejas que participaram da Consulta 
concluíram que KOINONIA (Presença Ecu-
mênica e Serviço) deveria desenvolver um 
projeto de âmbito nacional e concentrado 

nas áreas de sensibilização e conscientização das igrejas e de 
formação de agentes multiplicadores que pudessem desenvolver 
atividades em suas comunidades. Desde então, KOINONIA vem 
realizando oficinas nas igrejas do protestantismo histórico, evan-
gélicos e pentecostais.  Hoje, diversas organizações ecumênicas 
desenvolvem este trabalho em parceria com KOINONIA. 

Nossa experiência tem demonstrado que, após o conheci-
mento do diagnóstico, as pessoas atravessam fases diferentes, 
que envolvem revolta, tentativa de suicídio, sentimento de cul-
pa, carência emocional, como resultado a buscam o sagrado. 
As pessoas que foram fiéis de alguma igreja tendem a procurar 
formas de retorno; enquanto as que não tiveram esta trajetória 
buscam intensamente conforto em várias formas de religiosida-
de. Tanto os pacientes quanto seu núcleo familiar, necessitam de 
atenção, conforto e orientação. Muitas vezes, as igrejas não estão 
preparadas para responder de forma positiva essas demandas.

O trabalho de KOINONIA com as igrejas mostra que, quan-
do bem preparadas, elas podem se transformar em comunidades 
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Lamentavelmente o mesmo não acontece em outras reli-
giões, que tratam as pessoas que vivem com HIV/Aids como 
vítimas sofredoras e, na maioria das vezes, impondo o peso 
da culpa, por ter transgredido valores morais impostos há sé-
culos e oriundos do judaísmo cristão. O catolicismo romano, 
por exemplo, vêm, ao longo dos 25 anos da epidemia de Aids 
no mundo colaborando para o não estabelecimento de um diá-
logo, e conseqüentemente colaborando para um desserviço na 
área de saúde publica e no combate à Aids, e até mesmo ao 
preconceito.

O mais impressionante é a hipocrisia gerada em torno do 
tema, pois negar, em pleno século 21, que a sexualidade não 
está somente para fins de reprodução, entre outras facetas hipó-
critas do catolicismo romano, é certamente um retrocesso, o que 
pode causar cada vez mais a perda de fiéis para outras religiões.

Inúmeras tentativas de estabelecer um diálogo estão sendo testa-
das, como a instauração de comissões junto ao setor governamental 
e grupos de trabalhos envolvendo representantes de igrejas católicas 
romanas e anglicanas, protestantes, evangélicas, afros, entre outras. 
Porém, o mais importante é que se o setor religioso não concordar 
em repensar seus valores dogmáticos em favor da saúde publica e 
qualidade de vida de seus fiéis, o diálogo será quase impossível e, 
mais uma vez, em nome da hipocrisia e do conservadorismo, a po-
pulação do Brasil e do mundo será prejudicada. 

O DESAFIANTE DIÁLOGO ENTRE RELIGIÕES E SEXUALIDADES
Arthur P. Cavalcante
Cirurgião-Dentista. Sacerdote da Igreja Episcopal Anglicana do 
Brasil e reitor da Paróquia da Santíssima Trindade em Santa Ce-
cília, na cidade de São Paulo.

Otema que o jornalista Liandro Lindner nos chama a reflexão 
é desafiante, pois busca um diálogo com a Igreja nas ques-

tões que envolvem a sexualidade e o tema da AIDS. Poderíamos, 
contudo expandir essa temática para o contexto das Igrejas (plu-
ral) já que temos ramos da Igreja Cristã composta por Ortodoxos, 
Anglicanos, Protestantes históricos e as Igrejas Evangélicas. Nesse 
sentido temos um dado concreto da diversidade de Igrejas, por ve-
zes ignorada, comprometida com o tema e divergindo claramente 
da vertente majoritária do cristianismo quanto ao discurso negati-
vista sobre a sexualidade. 

Devemos ressaltar que na agenda da última Assembléia do 
Conselho Mundial de Igrejas (cerca de 347 Igrejas, de 120 paí-
ses e aproximadamente 500 milhões de fiéis) que em fevereiro 
de 2006 reunidas em Porto Alegre, incluiu o tema sexualidade 
humana e Aids. Fora da Igreja Católica Apostólica Romana há 
uma representação de Igrejas sérias que estão refletindo e to-
mando posições dentro de suas estruturas. O ecumenismo que 
tem suas raízes no protestantismo está contribuindo em muito 
na inclusão do tema sexualidade e Aids nas Igrejas Cristãs atra-
vés de seminários de formação e publicações sobre o assunto. 
Graças ao movimento ecumênico é que Igrejas africanas, por 
exemplo, estão recomendando o uso de preservativos aos seus 
fiéis. As Igrejas de lá tiveram que optar: fidelidade aos princí-
pios religiosos (tradições, dogmas, tabus) ou verem seus fiéis 
morrendo, ficando os templos apenas como memorial ao seu 
Deus de Leis e insensível ao dom da vida.

 Questões que envolvem a vivência sexual nas Igrejas são 
difíceis de serem abordadas, não apenas por caprichos eclesi-
ásticos ou direcionamento cultural, mas por questões de prin-
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acolhedoras e solidárias, com pessoas que vivem e convivem com 
AIDS, além de desempenhar papel importante de educação e pre-
venção. As igrejas poderão ser núcleos importantes de produção de 
valores que contribuam para a superação do estigma, do preconcei-
to e da discriminação relacionados a AIDS, presentes na sociedade. 

O autor responde... Para além do catolicismo e do cristianismo: 
muitas diferenças e vários pontos em comum
A presença católica é ainda majoritária entre a população 
brasileira e politicamente mais articulada para atingir os 
centros de decisão, como o Parlamento e os poderes 
Executivo e Judiciário, além de deterem estratégias es-
tabelecidas para os meios de comunicação, os forma-
dores de opinião, as escolas e as comunidades. Mas 
existem outras denominações cristãs, ou não, que se 
articulam e formulam respostas, aos desafios que a 
Aids enseja, de forma crescente e pertinente. Basica-
mente pode-se afirmar que duas vertentes religiosas fo-
ram chamadas ao debate a partir dos comentários.

As religiões de matriz africana, por sua natureza mais 
aberta a questões de comportamento e de sexualidade têm 
articulado importante contribuição neste assunto, princi-
palmente deste a criação da rede de religi-
ões afro-brasileiras e saúde. Em setembro de 
2001 com o apoio da Fundação Ford se im-
plementou ações para a promoção da saúde 
dos adeptos e simpatizantes no Rio de Janei-
ro, São Luiz, Recife e Salvador. Os terreiros 
como detentores de um saber no campo da 
saúde recebido de ancestrais são buscados 
por uma camada da população, sobretudo 
as de baixa renda, como uma alternativa a 
medicina cientifica e ao sistema oficial de 
saúde1. O respeito às diferenças de gênero, 
orientação/opção sexual e condição social são presentes entre os 
seguidores destas religiões, principalmente nos templos e nas ceri-
mônias. Isto não significa que todos os preconceitos e tabus sejam 
deixados de lado na convivência entre os pares fora do culto, exis-
tindo ainda casas que exigem exame sorológico aos adeptos, ca-
recendo de informação as lideranças sobre formas de transmissão 
e de convivência harmônica entre pessoas sorodiscordantes.

No âmbito do ecumenismo, as iniciativas documentais e de 
intenções é bem sortida desde o início da epidemia. Já em 1987, 
o Conselho Mundial de Igrejas, através de seu comitê central pu-
blicava uma nota afirmando que “a crise da Aids nos desafia no 
mais profundo de nós mesmos a ser real e verdadeiramente Igre-
ja: ser Igreja como comunidade terapêutica2”. 

As iniciativas dos órgãos ecumênicos internacionais, com visí-
vel reflexo no Brasil são repletas de argumentos que deveriam levar 
para ações mais concretas visando o combate à discriminação, a 
promoção da solidariedade e da tolerância, o cuidado de si e do 
outro, como forma de amor. No entanto acabam reduzidas a ações 
isoladas de grupos destas Igrejas, que embora tenham resultado po-
sitivo aos atingidos detêm pouca força política para uma modifica-

ção mais ampla de mentalidade. Um dos exemplos mais significati-
vos destes desafios é a não definição do tema Aids para incorporar a 
Campanha da Fraternidade Ecumênica, que adquiriu este caráter em 
2000, envolvendo as igrejas: católica romana, luterana, metodista, 
anglicana, ortodoxa síria, presbiteriana unida e reformada húngara, 
reunidas no (CONIC). Dada à relevância do problema mobilização 
neste sentido seria de grande impacto, se não fossem maculadas por 
preconceitos, leituras isoladas ou arrebatamentos morais. A tentativa 
de maior debate ainda esbarra em desconfianças, não tendo con-

tinuidade à iniciativa de diálogo do Concílio Ecumênico Vati-
cano II, por isto se faz urgente que “as Igrejas retomem sua 
vocação profética e engajem-se novamente na luta por 
um mundo mais justo e humano3.”

Permanecem as mesmas questões do início da epi-
demia: dúvidas, medos e valorações morais que foram 
tão presentes e marcantes. Não raro se declarava que a 

Aids era uma espécie de castigo que a natureza dava aos 
desviantes. No lastro do surgimento de uma doença trans-

mitida por práticas sexuais não convencionais, cresceram 
manifestações conservadoras e retrógradas pregando relações 
familiares monogâmicas, patriarcais e heterossexuais como 
retorno a padrões de “normalidade”.  

A culpa já pairou sobre diversas doenças 
ao longo do tempo. Atribuía-se ao câncer no 
esôfago o uso desmedido do álcool, ou ao 
câncer do pulmão o uso corrosivo do tabaco 
ou, ainda, ao câncer de colo ou de mama as 
dietas ricas em gordura animal. O imperador 
alemão Maximiliano declarou, num edito, 
que a sífilis era um mal enviado por Deus 
para castigar os pecados dos homens. O jor-
nal americano The New York Times na edição 
de 22 de abril de 1866 afirmava que “a cóle-
ra castiga o descaso com as leis de higiene, 

é a maldição dos sujos, dos beberrões, dos degredados”. Na Aids, 
o pastor americano Jerry Falwell afirmou ser a doença “uma con-
denação divina de uma sociedade que não vive conforme os man-
damentos de Deus”. Aqui no Brasil o Cardeal Arcebispo do Rio de 
Janeiro, Dom Eugenio Sales, declarava pelo rádio e nos seus artigos 
que “a Aids era uma vingança da natureza”.

Os desafios pastorais que a epidemia da Aids apresenta devem 
levar em conta as premissas evangélicas do amor ao próximo sem 
julgamento, de busca do reino através da informação, da presença 
amiga de apoio e principalmente da verdade que liberta.

1. Ferretti M.Religiões Afro-Brasileiras e Saúde. In: Silva 
JM (org), Projeto Ató-Ire, FF, MA, 2003.
2.Comitê Central do Conselho Mundial de Igrejas. Actas 
de la 38a reunion, Ginebra, 1987, Apêndice VI”Aids and 
the Church as a Heling Community”.
3. Barros M. Viu e teve compaixão. Pastoral da Aids, 2002, DF.
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