




























Ficha técnica 

Direção bíblica e cristã: Pr. L. Roberto Silvado 
Texto: Marisa Lobo 

Ilustração: Osmar Ritter Jr. 
Direção de Marketing: Pr. Eduardo Klein 

Titular dos direitos sobre a obra: Todos os direitos foram cedidos à 
Igreja Batista do Bacacheri (CNPJ 76.042.126/0001-90) pelos autores. 

Distribuição e divulgação: não-exclusivas pela Convenção Batista Brasileira 
(CNPJ 39.056.627/0001-08) 

Projeto Viva a Diferença - Valorização da família cristã 

A história em quadrinhos "Viva a Diferença" trata da equidade entre os sexos, 
valorizando suas diferenças e papéis, em conformidade com princípios 
bíblicos, tendo como objetivo ser um recurso disponível a pais, instituições, 
educadores e ao público em geral. São apresentados nos quadrinhos, 
por meio de linguagem acessível a crianças na faixa etária alvo, valores 
e princípios bíblicos, na forma de diálogo entre duas crianças e seus pais, 
abordando temas como identidade, sexualidade e gênero. Direcionada ao 
público cristão, mas disponível a qualquer pessoa, a obra preenche uma 
lacuna na literatura brasileira em geral, ao vocalizar a cosmovisão cristã 

sobre temas polemizados por nossa sociedade. 

"Crianças possuem sexo e identidade, meninos e meninas são diferentes, 
porém, iguais em direitos. A sexualidade faz parte da vida e do corpo desde 
o nascimento. Crianças costumam questionar sobre assuntos polêmicos,
o importante é falar na linguagem adequada, com verdade e cuidado para

não ofender ou discriminar quem pensa diferente". 
Psicóloga, palestrante e pesquisadora de gênero Marisa Lobo. 

"Temos o direito constitucional de viver conforme nossas tradições e fé. Como 
cristãos ensinamos nossas crianças que elas são diferentes, nasceram 
diferentes, possuem sexos diferentes e uma identidade única em concordância 
com sua biologia e cultura, gerada e criada à imagem e semelhança de Deus". 

Pr. L. Roberto Silvado. 
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Essa obra possui 16 paginas coloridas, podendo ser reproduzida e distribuída 
mundialmente em formato digital e impresso, por indivíduos e instituições, 
exclusivamente de acordo com os termos de licenciamento "Creative Commons Atribuição-Uso 
não-comercial-Vedada a criação de obras derivadas 3.0 Brasil" 
(no Brasil) e "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported" (fora do Brasil), sendo 
absolutamente vedado o fracionamento de qualquer parte da obra. 

Resumo da licença: Você tem o direito de copiar e redistribuir o material em qualquer 
suporte e formato de acordo com os seguintes termos: "Atribuição" - Você deve dar o crédito 
apropriado, prover um link para a licença e indicar se mudanças foram feitas. 
Você não pode compartilhar a obra de qualquer forma que sugira que o licenciante apoie você ou 
apoie o uso da obra por você. "NãoComercial" - Você não pode usar o material para fins 
comerciais. "SemDerivações" - Se você remixar, transformar ou criar a partir do material, você não 
pode distribuir o material modificado. "Sem restrições adicionais" - Você não pode aplicar 
termos jurídicos ou medidas de caráter tecnológico que restrinjam legalmente outros de fazerem 
algo que a licença permita. Não são dadas quaisquer garantias. A licença pode não 
lhe dar todas as autorizações necessárias para o uso pretendido por você; por exemplo, outros 
direitos, tais como direitos de imagem, de privacidade ou direitos morais, podem limitar 
o uso da obra. Esse resumo não é um substituto à licença, que se encontra 
integralmente disponível em "www.creativecommons.org". 

Fica autorizada, no espaço indicado, a colocação da logomarca da empresa, instituição, igreja e 
outros, para fins de impressão e distribuição gratuita. 

Proibida adulteração dos desenhos e texto. 
É vedada a venda deste gibi e a reprodução sem fontes. 
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