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Queridas irmãs e queridos irmãos em Cristo,

Nossas Igrejas Evangélicas têm sua raiz comum na Reforma Protestante. 
Só Jesus Cristo, só as Escrituras, só pela graça, só pela fé – esses são os 
fundamentos da vida e fé evangélicas. Em relação às Escrituras Sagradas, 
no entanto, há diferenças claras, também entre os cristãos evangélicos. 
Alguns tendem a um entendimento literal da Bíblia, outros utilizam os 
métodos de estudos bíblicos histórico-críticos, tentando entender textos a 
partir de seu tempo. Também tomam conhecimento do que outras ciências 
dizem, e perguntam em conversas com os textos bíblicos o que Deus tem 
para nos dizer hoje em uma realidade social modificada. 

Na abordagem às pessoas transexuais ou transgêneros, muitas(os) 

PALAVRA DE SAUDAÇÃO
do Presidente da Igreja Evangélica em Hessen e Nassau

cristãs*cristãos ainda ponderam, ficam inseguros(as) ou temem. Em 2015, a Igreja Evangélica em Hessen e Nassau (Evangelische 
Kirche in Hessen und Nassau – EKHN) constituiu um grupo de trabalho sobre justiça de gênero. Em nome da liderança da Igreja, 
esse grupo elaborou o presente manual, em um diálogo interdisciplinar e levando em consideração os resultados mais recentes da 
pesquisa. O manual dirige-se principalmente às comunidades religiosas e Conselhos da Igreja, bem como às pessoas que trabalham 
na Igreja. O texto procura transmitir informações fundamentadas e reduzir inibições. 

Jesus Cristo exorta viver e agir com amor (Lucas 10, 25-37), mesmo em relação a pessoas que nos são hostis (Mateus 5, 43-48). 
Cristo diz que está perto de nós nas pessoas consideradas pequenas ou que se encontram à margem da sociedade (Mateus 25, 40). 
  
Este manual convida a buscar a prosperidade da cidade (Jeremias 29, 7); e, portanto, também, onde quer que estejamos, defender a 
superação do ódio e da violência. Cristãs e cristãos não devem se calar quando pessoas sofrem injustiças. Jesus superou as 
fronteiras de seu tempo, recuperando pessoas à sociedade, que antes – por motivos religiosos – encontravam-se excluídas. Também 
em relação às pessoas que são marginalizadas ou expulsas da sociedade hoje em dia, é necessário se orientar em Jesus.

Quando o apóstolo Filipe é convocado pelo Espírito Santo para batizar o eunuco da Etiópia, esse excluído se tornou membro da Igreja 
(Atos 8, 26-40). Cristãs e cristãos não deveriam se abrir para a ação do Espírito de Deus? Para a ação de um espírito que leva as 
pessoas de uma situação minoritária à comunidade de irmãs e irmãos em Cristo o que é um espírito de liberdade (Gálatas 5, 1)?

Nos últimos anos, o Brasil tem sido um dos países em que muitos crimes de ódio terríveis foram cometidos contra transexuais. Em 
vista do sofrimento dessas pessoas, surgiu a ideia de traduzir este manual para o português. 

Agradeço à Associação Kreuzweise-Miteinander e.V. pela organização dessa tradução. Como membro do Conselho da Igreja 
Evangélica na Alemanha (Evangelische Kirche in Deutschland), alegra-me que a Igreja tenha apoiado financeiramente essa tradução.

Agradeço a todos que trabalharam neste manual, especialmente aos membros do Grupo de Trabalho sobre “Justiça de Gênero”.

Ficarei muito satisfeito se vocês se ocuparem com esse tema na sua comunidade cristã. Observem se e como pessoas com uma 
variante inata do desenvolvimento de gênero são aceitas em sua comunidade e na vida cotidiana.

Que este manual possa contribuir para as pessoas perceberem sua diversidade e acabar com a 
discriminação com base no gênero e na orientação sexual.

Com os melhores cumprimentos e bênçãos abundantes,
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„Man kann die W
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Corpo vivo e corpo a exemplo da transexualidade













Relacionamento com a transexualidade na vida comunitária
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Queridas irmãs e queridos irmãos em Cristo,

A Associação Kreuzweise-Miteinander agradece o bom trabalho em parceria com o 
Grupo Justiça de Gênero da Igreja Evangélica de Hessen e Nassau. Gostaríamos de 
agradecer à Igreja Evangélica na Alemanha (Evangelische Kirche in Deutschland – 
EKD) por promover generosamente a tradução do manual “Criado à imagem de 
Deus – Transexualidade na Igreja” para o português do Brasil. Que essa tradução 
sirva para desconstruir o ódio, a violência e os preconceitos contra pessoas tran-
sexuais.

Dorothea Zwölfer

*Igreja Evangélica na Alemanha

Posfácio
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