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INTRODUÇÃO 

O presente estudo objetiva fazer uma análise bíblica sobre a homossexualidade e alguns 

dos seus desdobramentos nas Sagradas Escrituras, mantendo um olhar misericordioso 

para com aqueles que lutam sinceramente e piedosamente contra a atração por pessoas 

do mesmo sexo. 

Inicialmente, é importante salientar que a homossexualidade é um pecado sério. Mas, 

não é o pior dos pecados ou o mais abominável. Apesar de haver um pensamento, 

muitas vezes inconsciente e discriminatório, entre a maioria dos evangélicos brasileiros 

de que a homossexualidade é o maior pecado dos nossos dias, não é isso que a 

Escrituras afirmam. Na verdade, atualmente a igreja possui muitos pecados em seu seio 

que precisam de correção e a homossexualidade é apenas mais um dentre muitos. 

A Bíblia concede esperança para todos aqueles que lutam contra a atração por pessoas 

do mesmo sexo. A mensagem do Evangelho é a mesma tanto para homossexuais e 

heterossexuais, homens e mulheres, judeus e gentios, ricos e pobres, brancos e negros. É 

um convite para encontrar vida plena através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. 

 

1. O INICIO DE TUDO 

 

Deus criou o homem à sua imagem e semelhança (Gn 1.26), fomos criados para 

desfrutar de plena comunhão com o Criador, porém o homem pecou e com isso toda a 

sua existência foi afetada pelo Pecado. A partir deste momento todas as relações, 

verticais e horizontais, foram afetadas. Na esfera particular, o homem adquiriu a 

natureza pecaminosa. Todos os seus desejos foram manchados pelo pecado. O homem 

não possui mais a capacidade de buscar o bem moral, pelo contrário, seus desejos 

possuem odor de morte. 

Deus criou o homem santo e reto, e fez todas as coisas “muito boas” no início 

(Gênesis 1:31), incluindo a criação da nobre instituição do casamento entre um 

homem e uma mulher para a vida (Gênesis 2:24; Mateus 19:4-6; Hebreus 13:4). 

No entanto, como disse Salomão, “Deus fez ao homem reto, porém eles 
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buscaram muitas astúcias” (Eclesiastes 7:29), incluindo pornografia, fornicação, 

adultério, estupro, bestialidade, pedofilia, sodomia e lesbianismo. (STEWART) 

 

As Escrituras afirmam que todos pecaram, de forma indiscriminada toda a humanidade 

pecou (Rm 3.20). Representados por Adão no Jardim do Éden, a humanidade se 

distanciou de Deus e consequentemente de tudo aquilo que é considerado santo, justo e 

bom (Rm 7.12). Com isso, toda a existência humana, durante todos os seus dias na terra, 

sofrerá a influência do pecado. Dito isso, toda a sorte de mazelas atingiram a existência 

humana. Fomos criados para o louvor da glória de Deus, mas em um determinado 

momento erramos o alvo. Vivemos em um mundo caído. A criação foi afetada pelo 

nosso pecado e foi submetida à vaidade (Rm 8.20). 

A bíblia ensina, e a vida ao nosso redor nos mostra, que todos nascemos com 

capacidade e desejo inatos de pecar. Não conseguimos evitar. Ainda assim, a Bíblia 

claramente afirma que devemos ser responsabilizados por nossos pecados. Uma 

dessas coisas foi o início de uma sexualidade peculiarmente defeituosa. Uma vez 

que você também nasceu sem poder escolher pecar ou não e tal pecado continua a 

ser algo errado, você também é responsável por ele perante Deus – não importa 

qual forma o pecado possa ter tomado em sua vida. Você nasceu com a tendência 

inata de pecar de determinada forma, de um modo que lhe é totalmente instintivo, 

mas não deixará de ser responsabilizado por agir segundo esse instinto (SHAW, 

2018). 

 

2. A HOMOSSEXUALIDADE NA BÍBLIA 

 

2.1 Levítico 18 e 20 

 

Levítico 18 e 20, afirmam que a prática homossexual é abominação. Allberry (2018) 

afirma que, o pecado homossexual não é o único tratado como abominação no texto. 

Levítico se refere a outros pecados de cunho sexual igualmente repugnante diante de 

Deus. O pecado homossexual não está sozinho nesta categoria. 

Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher, é 

repugnante (Lv 18.22). Se um homem se deitar com outro homem como quem 

se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante. Terão que ser 

executados, pois merecem a morte (Lv 20.13). 

 

Como quem se deita com uma mulher, está relacionado à criação do homem e da 

mulher em Gênesis 2. Deus cria a mulher e o homem para a finalidade do casamento. A 

mulher é criada para ser a auxiliadora. Ou seja, os homens foram feitos para praticarem 



sexo com mulheres e não com outros homens. O propósito de Deus para a sexualidade 

do seu povo era homem e mulher e não qualquer outra combinação. É somente na 

relação entre homem e mulher que os dois podem se tornar “uma só carne” e cumprir a 

ordem da procriação. Da mesma forma que Deus condena a relação homossexual em 

Levítico 18, semelhantemente era proibido sexo entre parentes próximos, com a esposa 

de outro homem e relação sexual com animais. 

 

2.2 Romanos 1.18-32 

Em Romanos 1.18-32, a atividade homossexual é vista como idolatria e uma afronta ao 

desígnio do Criador. 

Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias 

à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações 

naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. 

Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si 

mesmos o castigo merecido pela sua perversão. (Rm 1.26-27) 

 

De acordo com Allberry (2018), “contrárias à natureza” traduz as palavras gregas para 

physin. Essa expressão foi usada no mundo antigo para falar de atividades sexuais 

anormais, especialmente o comportamento homossexual. “Contrário à natureza” não 

está relacionado a padrões socialmente inaceitáveis do mundo antigo, mas a padrões que 

vão contra toda a ordem criada, não descrevem apenas uma experiência subjetiva, mas 

está relacionada ao modo fixo das coisas da criação. A natureza contraditada pelo 

comportamento homossexual consiste no propósito de Deus para nós, revelado na 

criação e reiterado em toda a Escritura. 

A prática homossexual é errada porque atinge frontalmente o padrão divino instituído 

em Gênesis. O padrão divino que é revelado na criação e confirmado em todo o restante 

da Escritura. 

Em certo sentido, não devemos atribuir importância exagerada ao pecado da 

homossexualidade em face da extensa lista de pecados mencionados em 

Romanos 1.129-31. No entanto, o fato de que Paulo destaca as relações 

homossexuais como exemplo notório do coração humano detendo a verdade e 

se afastando de Deus sugere que não devemos considerar insignificante o que a 

Bíblia destaca como rebelião odiosa. (DEYOUNG, 2015) 

Todas as pessoas possuem desejos distorcidos resultantes da natureza caída. O desejo 

das coisas proibidas por Deus reflete como o pecado nos distorceu do proposito original 

do Criador. A expressão “Receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua 

perversão” denota a ideia de que haverá um dia de juízo futuro, mas também esse juízo 

é exercido de forma presente: Deus concedendo aquilo que o pecador quer. Ele nos 

permite viver o resultado de nossos desejos pecaminosos. 



Em cada caso em que Deus nos entrega, surge a intensificação do pecado e a 

degradação do comportamento humano. Deus entrega a humanidade à 

impureza, para desonrarem o seu corpo (Rm 1.24) e às “paixões vergonhosas” 

(Rm 1.26). A mudança das relações naturais para as não naturais acaba 

conduzindo a um “modo de pensar reprovável” e ao florescimento de “todo tipo 

de injustiça”, apresentados por Paulo em uma longa lista de comportamentos 

antissociais (Rm 1.28-31). O pecado leva ao juízo, mas o juízo também conduz 

a pecados adicionais. (ALLBERRY, 2018) 

 

2.3    1 Coríntios 6.11 

O primeiro dos dois termos relacionados à atividade homossexual é malakoi (traduzido 

por afeminados), o termo significa literalmente os “macios.” Na literatura clássica, o 

vocábulo era usado como termo pejorativo para homens efeminados, parceiros mais 

jovens e passivos de um relacionamento de pederastia (homem-menino), ou para se 

referir a prostitutos cultuais. O contexto de 1 Coríntios 6 sugere a grande probabilidade 

de que Paulo o use de maneira ampla para se referir aos parceiros passivos em relações 

homossexuais. O segundo termo usado Arsenokoitai (traduzido por homossexuais) é um 

termo composto por “masculino” (arsen) e “relação sexual” (koites, literalmente cama). 

Essas duas palavras foram usadas na tradução grega de Levítico 18.22 e 20.13. 

Arsenokoitai é um termo geral para o ato sexual com alguém do mesmo sexo, e malakoi 

indica os parceiros ativos e passivos em uma relação homossexual. (ALLBERRY, 

2018) 

As melhores traduções comunicam a noção de atividade; arsenokoitai se refere 

a homens engajados em comportamento homossexual. É a torpeza que Paulo 

descreve em Romanos 1.27 como sendo cometida arsenes en arsesin (“homens 

em homens”). Malakoi “ser maleável ao toque” e “ser passivo numa relação 

homossexual”. A palavra pode significar delicado, como em roupas finas (Mt 

11.8; Lc 7.25) ou efeminado, como em homens que são penetrados (como uma 

mulher seria) por outro homem. Ambos os termos se referem a homens que 

fazem sexo com outros homens, os parceiros ativos e os passivos. (DEYOUNG, 

2015) 

 

É importante salientar que o pecado homossexual está em uma lista que inclui outros 

pecados de cunho sexual, como o adultério, bem como pecados não sexuais, como a 

embriaguez, roubo e avareza. Com isso, podemos afirmar e testificar a seriedade do 

pecado homossexual, obviamente a homossexualidade não é o único pecado do mundo 

e nem mesmo o pior deles, os outros tipos de pecados devem ser confrontados com a 

mesma intensidade e zelo doutrinário. 

 



3. CONSELHOS PARA CRISTÃOS QUE POSSUEM DESEJOS 

HOMOSSEXUAIS 

 

Muito mais que condenação, a bíblia oferece esperança para aqueles que confiam 

totalmente suas vidas a Jesus e desejarem ter uma nova vida a partir do Evangelho (2 

Co 5.17). Nenhum pecado pessoal está na categoria de imperdoável, o sangue de Cristo 

é suficientemente eficaz para salvar o pior dos pecadores. A mensagem do evangelho 

continua a mesma, reverberando através dos séculos: “O tempo é chegado, o Reino de 

Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas-novas! (Mc 1.15)”. 

Condenar a homossexualidade como pecado, contudo, não é excluir os 

homossexuais praticantes e aqueles que lutam com desejos homossexuais de 

qualquer esperança de salvação. A homossexualidade não é o pecado 

imperdoável. O sacrifício e morte de Jesus Cristo são a ajuda e esperança de 

todos os pecadores que se arrependem. (HANKO) 

 

É um grande desafio para a igreja contemporânea lidar com aqueles que sofrem com 

desejos por pessoas do mesmo sexo. Visto que tanto a atividade homossexual como o 

desejo homossexual é pecado. Com isso, grande parte daqueles que possuem atração 

por pessoas do mesmo sexo sofrerão com as tentações para o resto de suas vidas. 

Obviamente, acreditamos que Deus pode trazer a restauração total da sexualidade ainda 

nessa vida para homossexuais que lutam contra seus desejos e se submetem a viver de 

acordo com os princípios bíblicos. Quando lembramos de 1 Coríntios 6, lemos que o 

Apóstolo afirma que: “E assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram 

santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de 

nosso Deus” (1 Co 6.11, NIV). Cheung (2014) afirma que, os coríntios foram algumas 

dessas coisas. Foram idólatras, ladrões, adúlteros, homossexuais rumo ao castigo eterno, 

à dor, à miséria, e à loucura sem fim. Jesus Cristo os salvou e transformou, e por isso 

eles não eram mais idólatras, não eram mais ladrões, não eram mais adúlteros e não 

eram mais homossexuais. 

O plano de Deus para muitos homossexuais é a salvação. Nos dias de Paulo, 

havia ex-homossexuais na igreja de Corinto, assim como, em nossos dias, 

existem muitos ex-homossexuais em minha igreja e em igrejas fiéis ao redor do 

mundo. Eles ainda lutam contra a tentação homossexual? Com certeza. Que 

crente não luta contra os pecados de sua vida anterior? Até o grande apóstolo 

Paulo reconheceu essa luta (Rm 7.14-25). No entanto, ex-homossexuais 

assentam-se nos bancos de igrejas bíblicas em todo o mundo e louvam o 

Senhor, ao lado de ex-fornicadores, ex-idólatras, ex-adúlteros, ex-ladrões, ex-

avarentos, ex-beberrões, ex-injuriadores e ex-defraudadores. Lembrem-se: 

alguns de vocês eram assim. (MACARTHUR) 

Felizmente as Escrituras nos revelam a justiça perfeita de outro, o Filho de Deus 

encarnado, que é imputada à nossa conta mediante a fé. O evangelho de Cristo 



“é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê”, incluindo o 

homossexual arrependido (Romanos 1:16-17). (STEWART) 

 

O Evangelho concede uma mensagem de esperança para esses irmãos. Muitos de nós 

fomos totalmente restaurados de certos tipos de pecados durante o processo contínuo de 

santificação, porém, ao mesmo tempo um número infindo de pecados ainda persiste em 

nossa natureza. A Restauração total acontecerá somente na glorificação dos santos, onde 

o poder do pecado e sua influência em nossas vidas serão totalmente destruídos (1 Co 

15). Enquanto este dia não chega, a caminhada cristã é repleta de autonegação e 

submissão, um chamado para mortificarmos nossa natureza e desejos pecaminosos. A 

chamada ao discipulado radical é para todo aquele que deseja ser um fiel seguidor de 

Cristo, não importa sua origem étnica, cor de pele, histórico familiar ou desejos sexuais. 

Negue-se a si mesmo e depois siga-o (Mt 16.24). 

 

3.1 Uma nova identidade em Cristo 

 

Os desejos homossexuais não devem fazer parte da identidade daqueles que professam a 

fé cristã. Não precisamos nos identificar com aspectos indesejados e secundários de 

nossa personalidade. A nossa existência não está intimamente relacionada com nossos 

desejos sexuais. Somos muito mais além do que desejos sexuais. O sexo é importante, 

mas não é tudo. O cristão que luta contra desejos por pessoas do mesmo sexo não 

precisa ser identificado e definido por sua sexualidade. Temos uma identidade em 

Cristo, somos filhos de Deus (Ef 1.4-5). Não somos definidos pelos nossos pecados. 

Moore (2011) afirma acertadamente que, Cristo é nossa identidade principal, quer 

experimentemos atração pelo mesmo sexo, quer não. 

  

3.2 A Felicidade verdadeira 

A Felicidade é a máxima que governa o mundo ao nosso redor. O mundo pós-moderno 

afirma que precisamos buscar a nossa felicidade pessoal a qualquer custo, mesmo que 

essa busca implique em negociar valores morais e passar por cima de outras pessoas. “O 

importante é ser feliz”, “Siga o seu coração”, “Não pode ser errado se você nasceu 

assim.”, eles dizem. Mas nós precisamos nos submeter à verdadeira autoridade: Deus. A 

obediência à Palavra de Deus é o que nos trará a felicidade real e eterna (Sl 19.-11; Mt 

5.1-10; Jo 10.10).“Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita 

a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores! Ao contrário, sua 

satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite” (Sl 1.1-2). Enquanto o 

conceito social de felicidade é efêmero, nós podemos nos aferrar no conceito de 

felicidade de Deus, que é eterno. 



 

3.3 Sofrendo como Cristo 

O Evangelho nos convida a sofrer para encontrar a verdadeira felicidade. Assim como 

foi a vida de Jesus, da mesma forma precisa ser a vida dos seus seguidores. Aquele que 

quiser seguir a Jesus precisa caminhar na estrada do sofrimento (Mc 8.32-33). Este tipo 

de discurso é tão impopular hoje como era nos dias de Jesus. Ninguém queria se 

associar a um líder sofredor, os judeus estavam esperando um Messias vencedor que 

libertasse o seu povo do domínio do Império Romano. Atualmente, a mensagem de 

sofrimento é também impopular. 

Nossa atual vida cristã de conforto não é o que Jesus pregou. Ele não podia ter 

sido mais claro nesses versículos. O caminho de Jesus é o caminho do 

sofrimento. Até que possamos descrever formas significativas pelas quais temos 

negado a nós mesmos para seguir a Jesus, devemos ser cautelosos em nos 

descrever como seus seguidores. O autossacrifício deve ser a marca de quem 

segue aquele que sacrificou tudo o que tinha por nós. Essa certamente já foi a 

regra. (SHAW, 2018) 

 

3.4 A Santidade de Deus e do seu povo 

As Escrituras enfatizam veementemente a Santidade de Deus. Afirmam que “Deus é 

santo e não pode habitar com o pecado.” A Santidade é um tema primordial. Da mesma 

forma que Deus preza por sua santidade, importa que o seu povo também seja santo. 

Um povo separado das outras nações. (Êx 19.4-6) 

Todo o sistema de Adoração de Israel presumia a santidade de Deus como seu 

ponto de partida. Temos pessoas santas (sacerdotes), com vestes santas, numa 

terra santa (Canaã), num lugar santo (Tabernáculo), usando utensílios e objetos 

santos, celebrando dias santos, vivendo por uma lei santa, para que fossem um 

reino de sacerdotes e nação santa. (DEYOUNG, 2015) 

De uma forma geral, quando pensamos em cristãos que lutam contra a atração por 

pessoas do mesmo sexo, logo imaginamos que a santidade deles está intimamente 

relacionada em abandonar os desejos homossexuais e buscar incessantemente uma vida 

heterossexualmente ativa, através do casamento. Ou seja, não há outra alternativa para a 

santidade sexual que não seja o casamento. Construímos (talvez) inconscientemente 

uma relação direta onde a santidade é heterossexualidade. Isso implica dizer que se 

alguém quer se tornar santo, precisa buscar a heterossexualidade. Se a 

heterossexualidade é santidade então a maior mudança que um homossexual precisa ter 

é se tornar heterossexual ? Isso não é verdade. O processo de santificação é o mesmo: se 

tornar mais semelhante a Cristo. E isto não necessariamente implica o casamento. 

Precisamos medir a maturidade cristã por meio da semelhança com Cristo. É 

evidente que isso inclui monitorar a pureza sexual, mas também precisamos 



examinar nossa ganância, as conversas que temos no cotidiano, todos os 

padrões de idolatria que existam em nossa vida. Por isso, desejo exortar todos 

os cristãos que sentem atração pelo mesmo sexo  (e as igrejas em que 

congregam ) a não avaliarem o crescimento à imagem de Cristo levando em 

conta exclusivamente avanços ou retrocessos na reformulação de sua orientação 

sexual. (SHAW, 2018) 

3.5 O Celibato 

 

O celibato é uma alternativa plausível para cristãos que sentem atração por pessoas do 

mesmo sexo. Ser celibatário não significa ter uma vida solitária, relacionamentos 

profundos podem e devem se originar de amizades piedosas e de relacionamentos com 

os cristãos da família eclesiástica. Temos idealizado o casamento como a única forma 

de plenitude e satisfação humana. Ser solteiro também é uma dádiva de Deus. É isso 

que o apóstolo Paulo, um solteiro, afirma (1 Co 7.7). Viver como solteiro é um meio de 

se dedicar de maneira mais integral ao Reino de Deus (1 Co 7.32-35). No decorrer da 

história a igreja cristã tem sido grandemente abençoada por homens e mulheres que não 

casaram. 

O celibato pelo reino não é uma declaração de que o sexo é “ruim”. É uma 

declaração de que, embora o sexo possa ser fantástico, há algo ainda melhor, 

infinitamente melhor! O celibato cristão é uma arrojada declaração de que o céu 

é real e de que vale a pena vender todas as coisas para possuí-lo. (WEST, 2012) 

 

4. O APOIO DA IGREJA LOCAL 

O cristão que possui atração por pessoas do mesmo sexo precisa encontrar na igreja 

local parceiros para encorajá-lo nos momentos mais difíceis. Sempre lutando contra 

seus desejos sexuais, buscando a castidade da mesma forma como qualquer cristão. 

Resistindo as tentações tomando o exemplo de Jesus, que é imitado por todo cristão: 

orando, lendo a palavra e buscando a comunhão com os irmãos. 

Se a pessoa é tentada após a conversão, a homossexualidade ainda é pecado? 

Claro que sim. Esta pessoa foi salva de seu pecado? Certamente, se ela confiar 

em Cristo para salvá-la e no Espírito Santo para ajudá-la a vencer as suas 

tentações.” (...) “Nada é impossível para Deus. Mas se a Deus convém não 

manifestar libertação completa neste momento, a pessoa deve honrar Deus pelo 

seu sofrimento e perseverança. É possível que o homossexual mude mesmo que 

as tentações persistam. O convertido deve abandonar seu passado pecaminoso, 

seu falso amor e seus desejos maus, e aprender a confiar em Jesus Cristo, a 

desenvolver o tipo certo de amor e o tipo certo de relacionamento. Quando as 

tentações vierem, resista. Quando as tentações vencerem, arrependa-se. 

Continue aprendendo. Continue tentando. Não desista. Não se renda ao cansaço 

espiritual. Não fuja da culpa desculpando o pecado. A pior coisa que uma 

pessoa pode fazer é convencer-se de que a homossexualidade não é de fato um 



pecado. Seria como voltar à bruxaria, ao assassinato, ao adultério e à idolatria. 

Essa pessoa se ilude se pensa que foi salva do inferno. (CHEUNG) 

 

4.1 A Igreja local como uma família 

A igreja local precisa prestar o apoio no que se refere a ser verdadeiramente família. Em 

Mt 12.46-50, Jesus define sua família de uma forma diferente, família na perspectiva de 

Jesus não era somente aqueles da sua árvore genealógica, mas todos aqueles que faziam 

a vontade de Deus e o seguiam. Shaw (2018) afirma que, involuntariamente, damos a 

impressão de que a igreja é formada por famílias biológicas e que, se você não fizer 

parte de um desses módulos construídos e formatados convenientemente, não irá jamais 

se encaixar. O cristão não precisa se sentir solitário neste mundo, nós fazemos parte de 

uma nova família, a igreja (Mc 10.29-30). Como filhos de Deus, temos uma família de 

Deus. É no contexto da igreja local que somos aconselhados, consolados, encorajados e 

exortados. Aconselhem-se uns aos outros (Cl 3.16). Participar dessa família é receber 

benefício mútuo, é encorajando e sendo encorajado, aconselhando e sendo aconselhado, 

todos estão no mesmo processo de serem moldados segundo Jesus. 

Essa pode ser uma vida incrivelmente solitária. Quer dizer, a menos que 

tomemos a definição de família apresentada por Jesus e realmente a vivamos; a 

menos que observemos a experiência da família de Paulo e trabalhemos juntos 

para copiá-la; a menos que acordemos para a ideia neotestamentária radical de 

que a igreja é realmente uma família, entendendo que enxergar o conjunto 

“mãe, pai e dois ou três filhos” como a “única” família não passa de uma 

concepção nociva pertencente ao fim do século 20. (SHAW, 2018) 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A homossexualidade é um dos temas mais controversos que a igreja tem enfrentado nos 

últimos anos. Diante disso, não podemos ficar em silêncio diante das mudanças sociais 

que tem adentrado na igreja. Precisamos afirmar aquilo que a bíblia afirma pelo bem da 

igreja e dos cristãos que sentem atração por pessoas do mesmo sexo. Interpretações 

revisionistas das escrituras não colaboram, pelo contrário, são como veneno mortífero. 

Podem até conceder um alívio momentâneo, fazendo com que cristãos homossexuais 

praticantes vivam sem culpa, mas no fim é uma mensagem enganadora que produz 

morte. Por mais doloroso que possa ser, não podemos negociar a verdade do evangelho.  

Aqueles que se sentem atraídos pelo mesmo sexo precisam de arrependimento dos seus 

pecados e do apoio da igreja local, dois princípios fundamentais para uma vida cristã 

saudável em qualquer contexto. 
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