




apegadas ao vício do jogo e purificar traficantes. Por ali só 

não se promete curar gays, até porque a maioria deles já 

procurou "tratamento" nas outras igrejas - sem sucesso. 

A noite era de festa na Igreja Cristã Contemporânea. 

Kathyla chega esbaforida, sem tempo hábil para afinar 

o violão que daria o tom ao primeiro culto da nova sede, 

inaugurada no bairro de Madureira, subúrbio do Rio. "Ka-

thyla tem uma história de vida muito interessante para 

contar, converse com ela", entregou Cristiane Carvalho, 

a "intercessora" do movimento fundado por Marcos Gla-

dstone, pastor, gay, dissidente da Igreja Evangélica Con-

gregacional que desde 2006 arrebanhou mais de mil fiéis 

à sua instituição - onde prega os mesmos ensinamentos 

das pentecostais-padrão, com uma única exceção: não faz 

restrições a opções sexuais de seus seguidores. 

Cristiane, a intercessora, isto é, responsável por toda 

a organização dos cultos, do sistema de som à acomoda-

ção do público, é casada há quatro anos com a "levitas" 

Silvia Guimarães, uma das vozes principais do coro. A 

cerimônia oficial— aconteceu na igreja, com a bênção do 

pastor Marcos, que também batiza e prepara "diáconos", 

sua versão para seminaristas, para assumir a função de 

pastores. Elas são mães de Vitória, 8 anos, adotada há três, 

que dançava e cantava na companhia de outras crianças, 

filhas biológicas ou não, ao lado dos pais, homossexuais ou 

não. Era, afinal, uma cerimônia normal, tal e qual se vê na 

TV, nos programas evangélicos que prometem recuperar 

alcoólatras, redirecionar prostitutas, ressuscitar criaturas 

EX-EX-GAY 

Marco Aurélio é um "ex-ex-gay", desgarrado da Assembleia 

de Deus depois de ter sido desenganado pelo pastor, que, 

diante do quadro irreversível do "paciente", recomendou 

que ficasse "na moita e casado com mulher". Marco se 

trancou no armário por sete anos, casado. Mas não engoliu 

a chave. Abriu, saiu, se assumiu e há dois anos vive ao lado 

do homem de sua vida. "Meu pastor na época dizia que 

não existia gay na igreja", lembra ele, que hoje é um dos 

diáconos que sonham em assumir o posto de pastor da 

Contemporânea. "Para ser pastor é preciso estar casado, 

é importante ver um casal no altar. Queremos ser referên-

cia de família", explica Roberto Soares, pastor da filial de 

Belo Horizonte, casado há nove anos com Anderson 

Pereira. "Passamos aos fiéis nossos valores, orientamos 

sobre sexo, falamos de promiscuidade e traição", conta 

Roberto. Ele é o cara da oratória. "É muito comum no meio 

gay o sexo sem compromisso e outros comportamentos 

que nos afastam do poder de Deus. Aceitamos o sexo 

antes do casamento, desde que feito com amor", emenda 

Anderson, que também responde pelo louvor dos cultos 



na capital mineira. "Dividimos as funções no altar, é como 

funciona nossa igreja." Mais ou menos assim: enquanto 

um canta e dança, o outro representa. "Costumamos ir à 

porta de boates e bares para evangelizar, vamos também 

às paradas gays. Mas não levantamos bandeira alguma, 

apenas discursamos em nome da boa conduta. E não 

praticamos leis condenatorias, como as outras igrejas", 

diz Anderson. 

Entende-se por boa conduta tudo aquilo que se vê nos 

preparativos inaugurais da nova igreja, localizada numa 

esquina residencial e tranquila, agora animada por vozes 

e acordes de uma turma que se arrumou com o maior 

esmero (todos de terno e gravatas felizes, com impecá-

vel nó Windsor) para orar e comemorar, com cantoria a 

mil decibéis, a inauguração de mais um templo livre de 

preconceitos e com os mesmos conceitos cristãos reza-

dos por Edir Macedo e companhia. "Foram eles que nos 

expulsaram da igreja, dizendo que somos a encarnação do 

demo, abomináveis, que vamos para o inferno", lamenta 

Fábio Inácio, casado com o fundador, Marcos Gladstone 

e um dos líderes da igreja no Rio de Janeiro. 

E ele quem dá início ao culto inaugural, com meia hora 

de atraso. Tempo suficiente para Kathyla se aquecer e ler 

a partitura do dia. Ela chama a atenção no palco, morena 



de mais de metro e 80, idade não revelada - assim como 

seu nome registrado em cartório. Musicista, toca, além de 

violão, baixo e cavaquinho. Professora de canto, transexual, 

uma filha de 18 anos no currículo e um casamento hétero 

nas costas. "Sou divorciada e solteira", avisa. Convertida há 

dez anos, "era católica relaxante", Kathyla Valverde conta, 

já sentada na platéia, que tem "uma trajetória na MPB", 

tendo trabalhado com Roberto Menescal, Carlos Lyra e 

Wanda Sá. Não como música, mas como assistente de 

produção. Já como Kathyla? "Não, ainda não me chamava 

Kathyla." A propósito, fala-se Quêitila. 

TRANS EM CRISTO 

Vai começar o ritual. Nossa personagem abre a bolsa e 

saca um livro cor-de-rosa, shocking. É a Bíblia, adaptada 

para mulheres. A Bíblia da mulher que ora, de Stormie 

Omartian, é um best-seller no meio gospel que ajuda 

as fiéis do sexo feminino a aprofundar seu relaciona-

mento com Deus ao intensificar a vida de oração. "Sou 

uma mulher presa no corpo de homem, por isso sou 

transgênero e não travesti", explica, baixinho, para não 

atrapalhar o andamento do culto. "Deus é perfeito, 

mas muitas pessoas nascem imperfeitas. Vou fazer 

a cirurgia de redesignação sexual no fim do ano, 

pelo SUS", vibra. "Sou uma privilegiada." 

A conversa é interrompida por um número de dança, 

executado por uma fiel, heterossexual, loira e devida-

mente escondida sob mantos brancos que esvoaçavam 

no altar, tendo um adesivo de nuvens como pano de 

fundo. "Ela é do Ministério da Dança", explica Kathyla. 

Fim da performance, é a hora de mais um, quer dizer, 

oito números musicais comandados por Fábio. Cantoria, 

palmas, coreografias, pulinhos e um grito de ordem 

"tira o pé do chão" embalam os fiéis, que levantam as 

mãos para o céu e, cada um à sua necessidade, fazem 

seus pedidos para o plano superior. 

Descontração geral, louva-se a Deus em axé, samba 

e outros ritmos de rádio. O clima esquenta, literalmente. 

E o ar-condicionado já não dá vazão a tanta exaltação. 

Fábio, suado, encerra a apresentação e se dirige para os 

fundos do salão, onde uma mesa de som e vídeo regis-

trava tudo para uso interno. "Muitas pessoas que estão 

aqui não podem aparecer, nem todo mundo é assumido", 

diz Fábio, que nasceu e cresceu na Igreja Universal. 

Perdeu a fé aos 24 anos, "acreditava que Deus não me 

amava, passei a usar drogas, tomava ecstasy em boates", 

e a reencontrou em 2006, quando conheceu Marcos. 

Juntos, fundaram a primeira sede, no terceiro andar 

de um sobrado no bairro da Lapa, no Rio, tradicional 

território de travestis e prostitutas da cidade. 



"A igreja nasceu e cresceu em torno do nosso amor", diz 

Marcos, formado e pós-graduado em teologia pela Univer-

sidade Metodista Bennett do Rio de Janeiro. Como tantos 

outros líderes religiosos Brasil afora, também recebeu uma 

revelação divina. Em seu caso, na cidade de San Francisco, 

nos Estados Unidos, berço da militância gay. Lá, diz sua 

biografia, "o Senhor Jesus revelou que sua orientação sexual 

era algo que jamais poderia mudar ou fugir daquilo que foi 

constituído por Deus para ser". Em 2002, de volta ao Brasil, 

onde havia deixado uma noiva a um pé do altar, se assume 

gay, rompe com sua igreja e conhece Fábio. 

Casados desde 2009, estão às voltas com o processo 

de adoção de seu primeiro filho e com a inauguração de 

mais uma igreja, agora em Niterói, Estado do Rio. "Esta-

mos crescendo e incomodando muita gente. Em nosso 

site, metade dos e-mails que recebemos é de pessoas 

xingando a gente de viado pra baixo", reclama Fábio. 

Já são seis os templos liderados pela dupla. O céu é o 

limite. Passa das dez da noite, mais de três horas de culto. 

Kathyla entrega seu cartão de visitas, "para caso haver 

alguma dúvida", guarda a viola na sacola, retoca o batom, 

"afinal, estou sendo fotografada", e toma seu ônibus de 

volta para casa. "Tive um dia cheio, estou exausta. Não 

vejo a hora de descansar, afinal, sou filha de Deus." 

Todos nós somos, Kathyla. 
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