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INTRODUÇÃO

 O Comitê Teológico da Global Network of Rainbow Catholics é composto 

por teólogos de seis países e identidades diversas, em colaboração com 

consultores externos. Seu objetivo é visibilizar e fomentar a riqueza das 

realidades católicas LGBTQI+. Nossas reflexões teológicas sobre essas 

questões e experiências pretendem aprofundar e fortalecer a fé, as identidades 

e o senso de pertencimento dos grupos que compõem a GNRC, daquelas e 

daqueles que deles participam e de pessoas católicas em todo o mundo.

Os católicos e católicas precisam de uma reflexão teológica renovada e novas 

perspectivas sobre ética sexual – perspectivas que envolvam novos métodos e 

novos conteúdos, derivados de experiências e fontes contemporâneas – e as 

celebram. 

São muitos os exemplos de celebração das experiências LGBTQI+ em liturgias 

e rituais seculares criativos. Afirmamos a importância dessas bênçãos em 

ambientes católicos, e registramos essas iniciativas tão ricas e diversas para 

futura partilha.

Fazemos oferta dessas novas ferramentas de diálogo e ação como dádivas 

tanto para a comunidade católica quanto para o mundo em geral. Esperamos 

que esses recursos, que têm sido utilizados por muitas pessoas em ambientes 

diversos, sejam incorporados como contribuições católicas para 

comportamentos sexuais saudáveis, seguros, baseados no consentimento e na 

reciprocidade – que são, ao mesmo tempo, um direito humano e uma intenção 

divina. Nossas vastas reservas de amor nos permitem distribuir e receber 

bênçãos abundantemente. 

IGREJA DIVERSAEM UMA 

DIÁLOGOS CATÓLICOS
SOBRE SEXUALIDADE



www.rainbowcatholics.org

NOVOS MÉTODOS

 Sexualidade e gênero são dimensões antropológicas fundamentais para o 

processo humano de amadurecimento e construção do bem comum – 

processo que se dá, necessariamente, por meio das incontáveis formas 

assumidas pela criação divina ao materializar-se nas vidas e no 

desenvolvimento humanos. Nosso foco é a realidade de milhões de pessoas 

que são expressões do amor divino no mundo atual. Exploramos a riqueza das 

tradições filosóficas e teológicas católicas na medida em que elas lançam luz 

sobre os melhores dados das ciências sociais e biológicas e com elas dialogam. 

Nosso objetivo é estimular o debate e apresentar propostas de normas éticas 

que estejam conectadas com as necessidades de um mundo complexo. Para 

tanto, sugerimos as seguintes inovações metodológicas concretas:

1. Alegrar-se com a Sabedoria Divina como um dom contínuo, 

que ao mesmo tempo fundamenta e demanda o 

desenvolvimento do pensamento e do ensino da teologia.

2. Abraçar a experiência humana, criada e criativa, que é de Deus 

e com Deus.

3. Empenhar-se em compreender a variedade e complexidade 

da experiência humana, lançando mão das melhores práticas das 

ciências sociais e as mais profundas intuições de religiões e 

espiritualidades de todo o mundo para desenvolver uma 

antropologia que seja baseada na realidade. 

4. Pressupor que seres humanos de todas as orientações sexuais, 

características e identidades de gênero têm os mesmos direitos 

e responsabilidades.

5. Contribuir para o desenvolvimento da reflexão e da prática 

sociais e teológicas católicas, demonstrando como os valores do 

amor e da justiça podem ser aplicados nas relações íntimas, na 

organização social e nas leis.

6. Proclamar esse novo consenso sexual católico como um 

processo em andamento, não um produto estático; um convite, 

não um conjunto de regras; um esforço comunitário, não um 

decreto imposto.
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NOVO CONTEÚDO

 Novos métodos tornam possível a criação de novos conteúdos, à medida 

que as pessoas, católicas ou não, buscam sabedoria espiritual para 

fundamentar e orientar sua ética. As novas evidências científicas da variedade e 

fluidez das experiências de vida LGBTQI+ exigem mudanças nas premissas 

católicas básicas sobre como viver com integridade. Nossa intenção não é 

contrariar ou questionar os ensinamentos institucionais da Igreja, mas propor 

bases realistas a partir das quais caminhar. Reconhecemos os seres humanos 

como protagonistas e co-criadores, com o Divino, de suas próprias vidas, 

histórias e relações. Partimos do princípio de que comunidades saudáveis 

respeitam e estimulam seus membros a viver os valores cristãos essenciais do 

amor e da justiça de maneira cada vez mais ampla e profunda. Com base nesse 

referencial, propomos as seguintes diretrizes fundamentais: 

1. Amor é amor e justiça é justiça

Um vasto número de experiências humanas de relacionamentos 

amorosos saudáveis e seguros, baseados no consentimento e na 

reciprocidade, emana do caráter inerentemente bom da criação. 

O conceito católico de justiça requer que as pessoas que vivem 

essa diversidade de experiências, especialmente aquelas que são 

marginalizados, contem com apoio social e espiritual para 

florescer.

2. Casamento e família  

Os parâmetros legais e religiosos do casamento e da família estão 

se expandindo em todo o mundo. A teologia católica, de modo 

geral, mal começou a considerar essas questões. Nossa 

comunidade católica é capaz de abrir caminhos para novas formas 

de pensar, que sejam úteis e considerem a realidade 

antropológica do amor entre pessoas do mesmo sexo. A 

celebração do sacramento é aberta a todas as pessoas que 

desejam afirmar sua aliança matrimonial e outras formas de união. 

Todas as relações amorosas são abençoadas como sinais, para o 

mundo, de que amor é amor. As crianças merecem atenção 

especial ao serem acolhidas, junto com seus pais/responsáveis, 

nas comunidades. 

3. Fontes diversas  

A sabedoria teo-ética deriva de muitas fontes. Reconhecemos 

não apenas a Sabedoria Divina e a experiência humana, mas 

também as descobertas das ciências sociais e biológicas. 

Consideramos as artes, especialmente a literatura, o cinema, a 

música e as artes plásticas, janelas para a alma humana. 

Reconhecemos e valorizamos contribuições religiosas de outras 

tradições além da nossa. Reverenciamos as ideias dos 

humanistas e daqueles que não professam fé alguma. Todos 

esses vislumbres do bem contribuem para a formação da moral 

"católica" em um mundo diverso. 

4. Reconhecimento das falhas humanas

A realidade da falibilidade humana – todos cometemos erros – 

nos leva a considerar novos modos de lidar com a reconciliação, 

o perdão, a absolvição, as rupturas e a violência. São problemas 

relacionais difíceis para os quais é crucial que haja 

acompanhamento pastoral. Prover esse tipo de cuidado a partir 

das múltiplas realidades do mundo faz parte do ministério atual, 

a que todos e todas têm direito. Esse é o mínimo indispensável 

para atender às necessidades de toda a comunidade.

5. Papel dos católicos no debate global sobre ética sexual 

A rica tradição ética católica, na qual este trabalho se insere, 

pode ser muito útil para diálogos globais sobre ética sexual. A 

perspectiva muda de 'O que diz a hierarquia da Igreja?' para 

'Quais são as dádivas que as pessoas LGBTQI+ oferecem para o 

mundo e a Igreja?' e 'O que o Espírito Santo está dizendo à 

comunidade católica por meio das histórias das pessoas 

LGBTQI+?' E se começarmos a entender as nossas histórias 

pessoais como "a voz da Igreja"? Essas propostas são feitas com 

espírito de humildade. É nessa perspectiva que nós, teólogos 

católicos, nos juntamos ao diálogo, com muito a aprender e 

muito a ofertar. 
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CONCLUSÃO

 A intenção do Comitê Teológico ao apresentar estas reflexões é apenas 

iniciar a conversa. Convidamos as pessoas a usá-las como pontos de partida 

para um debate capaz de iluminar e enriquecer a vida moral das comunidades. 

O diálogo em si, mesmo quando há divergências, faz parte do processo de nos 

colocarmos como protagonistas de nossa própria fé. Que sejam 

abundantemente abençoadas estas tentativas de aprimorar a tradição moral 

católica e promover uma revolução de amor e justiça.
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