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Irmãos na nudez ! Irmãs na nudez! Elevemos os nossos corações e os nossos corpos pelados 

aos céus e contemplemos a verdade nua com que deus derrama as suas graças sobre nós. 

      Se deus, Sol brilhantíssimo [heliolatria], Demiurgo infalível [Platão], Criador Onipotente 

[judeus], Motor Imóvel [Voltaire, se não erro], Causa Primeira [Aristóteles], pai da 

Humanidade [Positivista], Mão Invisível [economia de mercado], Supremo Arquiteto do 

Universo [maçonaria] quisesse que andassemos vestidos, teria criado as roupas para Adão e 

Eva. Eis que, em seis dias de afanosas invenções, criou o mundo, o Sol, as estrelas, os mares, 

os ares, os animais, as plantas, o dia, a noite; criou muito, não criou as roupas e criara-as, se o 

quisera: não o quis. Deus Onipotente, Júpiter cristão, Zeus cristão, Sol do mundo, Criador do 

céu e da Terra, havendo podido criar as roupas, não o fez. Não as quis criar: elas não 

pertencem ao plano da criação, da salvação, da redenção. A nudez, sim, inclui-se no plano da 

criação, da salvação, da redenção. Criado nu, para ser salvo nu, por um redentor nu na cruz, 

sois criaturas nuas de deus nudista, ó irmãos nus, ó irmãs nuas! Nus e nuas, oremos!       

 Deus, nosso criador era nudista; o Paraíso, criatura, era campo de nudistas; Adão e 

Eva, criaturas, nus, eram nudistas, criados por um nudista e instalados em um paraíso nudista.  

            Por isto, irmãos nus e irmãs nuas, as praias e os campos de nudismo são realizações, 

santas e piedosas, pelas quais o homem aproxima-se do estado que a divindade atribuiu-lhe. 

Quem os freqüenta, aproxima-se de deus; quem se escandaliza da nudez, acha-se desorientado 

e perdido dos caminhos que levam à graça do senhor. 

    Os anjos estão nus: não nos revoltemos contra a obra do Senhor, como fez Lúcifer, o 

Diabo. Amemo-la na nudez dos nossos corpos; honremo-la sendo como os anjos, inocentes e 

puros no seu desnudamento. Desnudemo-nos na inocência angelical; nus, perseveremos na 

pureza com que deus nos abençoa. 

           No plano da criação, achavam-se o Homem, os animais, os vegetais, o tempo e os céus, 

porém não as roupas. 

      Irmãos nus e irmãs nuas, recuseis a lógica dos que se envergonham da obra da criação: 

deus não se envergonhou de criar o falo, o escroto, os pentelhos, as nádegas, o cu, as mamas, 

a vagina. Com que autoridade os humanos, as criaturas, envergonham-se da obra do criador? 

Fazê-lo é pecar contra a grandeza de deus, é aviltar a sabedoria do altíssimo, é ultrajar a obra 

da criação! Sabei disto, irmãos! Zelais pelos vossos sentimentos e pelas vossas equivocações ! 

           Os que se envergonham do pinto, da bunda, do cu, dos caralhos, dos peitos, da vagina, 

cometem o pecado da soberba, em que se julgam capazes de condenar a obra 

maravilhosissíma da criação dos vossos corpos, feitos à imagem e semelhança de deus! 

Pretendem, tais irmãos desgarrados,  que deus, o próprio deus, varão e macho, homem e 

masculino, tenha pênis vergonhoso, escroto vergonhoso, nádegas vergonhosas, cu vergonhoso 

! Em deus tudo é belo, tudo é luz, tudo é maravilha, tudo é perfeição: são belos, luzentes, 

maravilhosos, perfeitos, o pinto, os pentenhos, o escroto, a bunda e o cu de deus ! 

      Tremei, pecadores-soberbos- pudibundos-endemoninhados-envergonhados!  A cólera de 

deus desabará sobre vós !  Ardereis eternamente no fogo infernal por encobrirdes as vossas 

partes ! Morrereis mortes horrendas por vos envergonhardes do que, em vós, foi feito à 

imagem e semelhança do que é em deus ! Aprendei que o Apocalipse se vos destina! 



       Honrai a deus nos vossos corpos, exortava s. Paulo. Amai a deus no que sois: sois a obra 

cardeal, principal, magna, da obra da criação. Honrai-vos de vossa anatomia, de vossas 

vísceras, de vosso exterior. Homens, honrai o vosso pinto flácido, o vosso pinto ereto; 

ejaculais longe; urinais ainda além; orgulhai-vos de vosso escroto; zelai pelos vossos caralhos. 

Mulheres, honrais a porta do vosso interior; regozijai-vos de vossas menstruações; 

congratulai-vos das vossas mamas, fonte de alimento e de vida. 

       Homens e mulheres, sabei que a redondez das vossas bundas simboliza a perfeição da 

redondez dos astros e, com isto, a redondez da brandura, da paciência, da tolerância, da 

compaixão, virtudes redondas porque destituídas de asperezas. 

      Homens, sabei que no retilíneo dos vossos “phalus erectus” deus simbolizou a perfeição 

das linhas retas e, com isto, a retidão do crente, do piedoso, do fiel, em face do tortuoso do 

ímpio, do cruel, do desleal. 

        Mulheres, sabei que no vosso par de tetas, deus simbolizou a duplicidade da vida e da 

morte, do bem e do mal, da virtude e do vício, do homem e da mulher, do antes e do depois, 

da criança e do velho, do rico e do pobre, do ignorante e do sábio, do crente e do ateu, do 

pecador e do santo. 

        Exponde vossas tetas, irmãs! Exponde vossos falos, irmãos! Exponde vossas nádegas, 

irmãos e irmãs! 

        Ressurecto, Jesus apareceu a Pedro, quando este achava-se nu: ou Jesus queria vê-lo 

assim, porque era homossexual ou não o era e não lhe importava a nudez alheia. Ou, segundo 

pensam os brasileiros, entre homens, não faz mal que se exponha a nudez masculina. Ou 

Pedro não lhe fazia o tipo. Homoafetivo ou heteroafetivo, fizesse-lhe o tipo ou preferisse 

mulheres a homens, Cristo não se constrangeu de ver as nádegas, o escroto, o falo e o mais de 

Pedro.  E Pedro não se pejou de que Jesus lhe visse o falo, o escroto e as nádegas e o mais. 

         Jesus apareceu a Pedro, achando-se este  nu: por que os cristãos não seguem o exemplo 

do seu mestre ? Porque a Bíblia ordena “não verás a nudez” do teu pai, do teu não sei o quê e 

não sei mais quem ? Entre os dizeres do Velho Testamento e as práticas (este substantivo já se 

tornou cediço na boca dos pastores) de Cristo, vós, cristãos evangélicos ou católicos ou 

protestantes, optais pelos primeiros e não pelas segundas ? O que vos vale mais, o exemplo de 

Jesus, deus e filho de deus, ou textos sem pé nem cabeça, velhos de quatro mil anos e 

dedicados a contextos inteiramente diversos do de Jesus ? 

      Na lenda de Adão e Eva, eles taparam as respectivas genitálias não para ocultarem-nas, 

porém para externizarem, de modo visível, a sua vergonha por haverem desobedecido à deus. 

Poderiam haver encoberto a cabeça, as mãos, os pés: o sentido teria sido idêntico, a saber, a 

de assinalar a consciência do erro por desobediência. Poderiam haver amarrado um lacinho no 

pescoço, usado um anel, um brinco, uma pulseira. Como, por desgraça, taparam a genitália, os 

cristãos fundamentalistas julgam ser necessário a civilização ocidental encobrir o pênis e o 

escroto, o clitóris e a vagina, as mamas. Desiludi-vos, irmãos, sensatos; desenganai-vos 

cristãos esclarecidos: a Bíblia fala por metáforas, não diz o que diz e diz o que não diz; 

dizemos nós por ela e dizemos o que queremos que ela diga e não o que deus nos disse. Nós 

dizemos, não nos disse deus: calou-se ele para todo o sempre, falamos nós sempre o que a nós 

nos convêm dizer e do que nos convêm convencer-vos, ó irmãos ouvintes!!! Eis a verdade, 

digo-vos eu e ela libertar-vos-á. 

      Adão e Eva como critério da moral e dos bons costumes? Não há coisa melhor, irmãos 

pecadores? Não se vos arranjou lenda melhor, foi só o que havia, irmãos crédulos ! Cada um 

se arranja com o que tem, irmãos nus ! 



      E nos dez mandamentos, onde consta “Não andarás nu”? Ou “Não verás a nudez do 

próximo” ? Não há tal! Glória a deus! Louvemos ao senhor, que não nos manda vestirmo-nos, 

não nos proíbe despirmo-nos! Vamos-nos todos, irmãos na nudez, à praia de nudismo, folgar, 

e dançar, e gozar, e bronzearmo-nos com os nossos irmãos ateus, os índios do nosso Brasil, 

nus sem deus, nus sem Cristo, cristãos na sua inocência, inocentes na sua nudez. 

     Por três anos, o profeta Isaías andou pelado. Foi nu em pelo que recebeu a inspiração de 

deus; foi de pinto a baloiçar, de bunda de fora que divulgou a revelação divina. Deus escolheu 

um nu como seu porta-voz. Deus ama os nus; para ele, eles são bem vistos e abençoados. 

Sejamos como Isaías, sigamos-lhe o exemplo: nus em casa, nus fora de casa, nus na rua, nus 

nas praças, nus nos parques, nus nos ônibus, nus a pé, nus de pé, nus sentados, nus como 

Zequinha das balas ! Nus sempre, até se nos completar o álbum e nus de álbum completo e 

nus mesmo sem álbum, que todos os nus serão bem-aventurados! 

       Nus estais debaixo das vossas roupas que vos falseiam; nus sem as roupas, estareis dentro 

da verdade dos vossos corpos.  Lembrai-vos de que deus julga pelas verdades e não se deixa 

enganar pela aparência com que o Demônio vos reveste, como armadilhas que lança à 

fraqueza dos homens para induzí-los ao pecado da soberba, como tentação com que vos 

confunda e que vos leva a ocultar a obra do criador mediante a obra do pecado. 

           Nus, estais na obra divina; vestidos, recobri-vos do artifício; envergonhados dos vossos 

corpos e ocultados eles ou parte deles pelos vossos vestidos, caístes em tentação, 

fostes esmagados pela pata de Satanáz; negastes, pelo pudor dos vossos pintos, dos vossos 

caralhos, das vossas bundas, dos vossos peitos, a obra do criador, a imagem e a semelhança de 

deus! 

   Amai a nudez, irmãos! Libertai-vos dos vossos falsos conceitos, dos vossos pudores 

demoníacos; resisti à tentação de Satanáz que vos confunde e que perverte a obra da criação! 

Reconhecei, irmãos, a beleza dos vossos corpos, a sabedoria da vossa anatomia; lançai para 

longe a vergonha com que o Demônio afasta-vos da sublimíssima obra da criação!  Aceitai os 

vossos corpos como testemunhos do poder do deus dos impossíveis! Sede fiéis a deus, assim 

como ele o é para vós! Despi-vos! Desnudai-vos!  Amai a nudez ! Contemplai sem pejos a 

nudez do vosso semelhante! Deixai o vosso semelhante contemplar, no vosso corpo, a 

imagem do criador! 

         Amai-vos uns aos outros na verdade nua dos vossos corpos despidos de malícia, de 

soberba, de pecado, de tentações, de roupas, de cuecas, de calcinhas, de sustentadores de 

mamas, de fios dentais ridículos, de sungas farisaicas, de biquinis heréticos, de maiôs 

vergonhosos, de tapa-sexos demoníacos!  Amai-vos pelas vossas almas, pelas vossas virtudes, 

pela vossa temperança, pela vossa fortaleza, pela vossa sabedoria, pela vossa justiça; não vos 

amais pelos vossos revestimentos, pelas vossas aparências! 

      Sede honestos e justos pela retidão das vossas obras e não pela vergonha dos vossos pintos 

e dos vossos peitos; envergonhai-vos de trair, de mentir, de falsear, de furtar, de desprezar, de 

discriminar e não de expor-vos como sois na glória do salvador! 

       Amai nos vossos corpos pelados a vossa família e as vossas crianças: nus em família, será 

no seio dela que honrareis a obra divina; será pela familiaridade com que os inocentes verão 

os sexos que afastareis as tentações com que o Demônio instiga a curiosidade pelo que é 

proibido, tapado, ocultado, calado, mentido. Sede verdadeiros, sede naturais, sede falantes 

acerca da origem da vida dos homens; não calais sobre ela, não vos enrubesceis acerca dela, 

não tergiverseis quando indagados pelos vossos rebentos: mostrai-lhes os instrumentos e os 

processos da obediência à ordem inexorável de crescer e multiplicar-vos! 



       Protegei as vossas famílias e as vossas crianças: protegei-as de caírem na armadilha do 

pudor e no engano da vergonha. Livrai-as dos valores falsos, dos preconceitos com que o 

Diabo vos afasta da beleza da criação, com que ele, Satã maligno, serpente sinuosa, porco 

refocilante, burro de falo imenso, bode fedorento, olho do cu, perverte as crianças, incutindo-

lhes, desde pequenos, a reconhecer partes obscenas e a envergonhar-se delas. Protegei o 

futuro das crianças da vossa família: mantende-as na brancura da santidade; repeli para longe 

a negrura do vestir-se em casa, de fechar a porta para banhar-se, de esquivar-se da visão 

bendita dos corpos nus dos seus pai, mãe e irmãos. Protegei as vossas crianças: aproximai-as 

de deus, ensinando-lhes a naturalidade do corpo humano, ensinando-lhes que todo o corpo, 

obra por inteiro da sabedoria divina, é belo, puro e admirável. Protegei-as dos pecadores que 

vos rodeiam e que vos assediam com a idéia para sempre maldita de que no corpo há partes 

vergonhosas, que crianças e adultos devem encobrir e ocultar. Livrai-as de todo o mal, livrai-

as sobretudo deste, agora e antes da hora das vossas mortes. Assim, sereis cheios de graça e o 

senhor será convosco. 

      Façais dos campos de nudismo e das praias de nudismo centros das bençãos do altíssimo, 

em que, pela vossa nudez, sereis benditos e estareis em pureza, como Adão e Eva antes da 

queda. E puros conservai-vos; nus estareis, sem cobiçar a mulher do próximo, sem vos 

ruborizar por ver as partes do vosso semelhante, sem vos esquivar dos olhares dos homens e 

das mulheres, das crianças e dos velhos, dos formosos e dos desfigurados, que todos sois 

criaturas do mesmo deus, sois todos iguais como obra do senhor que vos ama pelos vossos 

méritos e não pelas marcas dos vossos trajes nem pelo preço que eles vos custaram nem pelas 

cuequinhas, sunguinhas, biquinizinhos e mais diminutivos com que apequenais, 

amesquinhais, reduzis a grandeza imensa dos templos do Espírito Santo, dos receptáculos da 

alma imortal que são os vossos corpos. 

     Aprendei, na nudez, a  virtude da humildade, a beleza dos corações; aprendei, na nudez, a 

desdenhar das aparências e a conhecer o espírito e o coração de quem vos rodeia. Nus, 

encontrareis o caminho do conhecimento do homem; vestidos, entrareis no caminho errado de 

julgar pelo parecer e não pelo ser. 

              E sereis benditos e ressucitareis nus, e nus gozareis das delícias infinitas do Céu, na 

companhia de deus, nosso criador e de Jesus Cristo, nosso senhor e salvador! 

      E todos vós, reunidos aos anjos nus, em companhia do deus nudista, de Pedro pelado, de 

Isaías despido, e de Jesus Cristo que nos verá a todos, assim como viu a Pedro, celebraremos 

o triunfo sobre Satanáz, pela benção infinita da eterna libertação da vergonha do corpo! 

     Nus em deus! Nus no Céu! Nus na Terra! Nus, nus, nus, elevemos nossos corações aos 

céus! Nus, irmãos ! 

     Amén, irmãos ! 

   Esta suposta prédica é da minha autoria. É satírica;  contém, no entanto, muita 

verdade. "Castigat ridendo mores", dizia Juvenal ou Marcial: castigamos os costumes 

rindo deles. 

    A lição principal do "sermão" é a de que a mesma invocação de motivos teológicos, 

que fundamentou o pudor e a vergonha do corpo, pode, perfeitamente, legitimar a tese 

contrária: o mesmo deus, a mesma Bíblia, a mesma teologia que justifica a tese, permite 

coonestar a antítese. Imagine que o autor dele não fora eu, porém um padre ou um 

pastor: tudo quanto eu escrevi é perfeitamente aceitável, pelo que a nudez é, sim, 

justificável religiosamente, para mais de haver todos os motivos porque o seja 



laicamente. Se você é religioso, evangélico, católico, preste bem atenção no meu texto: 

concluirá que eu tenho razão. 

      Já passou da hora de o brasileiro deixar de ser preconceituoso em relação ao corpo, à 

nudez, às praias de nudismo, ao "atentado ao pudor", ao "topless". Mais liberdade e 

menos caretice. 

 

 


