
NOVA PÁGINA WEB

DECLARAÇÃO TEOLÓGICA
E RELATÓRIO SOBRE

DISCRIMINAÇÃO

Publicamos a declaração “Conversas
Católicas sobre Sexualidade numa

Igreja Diversa num evento online através
do YouTube durante o Mês do Orgulho

2021. E para discutir sobre como a
teologia da sexualidade e de género
deve ser revista. Além disso, não se

esqueçam que o “Relatório sobre
Discriminação a Leigos Católicos LGBT

no Século XXI” está disponível na página.

ASSEMBLEIA ONLINE
DA GNRC

Devido à pandemia da COVID, tivemos
que adiar a nossa Quarta Assembleia

Extraordinária (a ser realizada no México)
agendada agora para setembro de 2022.
Ainda assim, realizamos uma Assembleia
Online com todos os nossos Delegados

e Comités, no passado mês de julho 
Após a Assembleia, os nossos

Delegados votaram para eleger o nosso
novo Auditor Interno Luca Galli (Cammini

di Speranza), e para ratificar a extensão
do nosso atual Diretório como também
o Comité de Adesão e Nomeações até
setembro de 2022. Além disso, para
confirmar os nossos Representantes
Cooptados do Diretório para Europa
Ana de Carvalho (CaDiv-Caminhar na

Diversidade) e para Diversidade de Género
Cris Serra (Rede Nacional de Católicos LGBT).
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Notícias e Atualizações da
Rede Global de Católicos Arco-íris

Temos uma Nova Página Web da
GNRC para uma agradável navegação.
A partir de agora encontrarão os nossos
artigos, eventos, vídeos e imagens
– desenvolvidos pelos nossos Comités e
Regiões bem como informação geral sobre a
nossa organização – numa página mais
amistosa e otimizada. Visite-nos e descubra
todo um mundo de Católicos Arco-íris!

VISIT THE NEW WEBSITE

ENCONTROS DE
FORMAÇÃO ESPIRITUAL

O nosso Comité de Formação Espiritual
Contemplativa deseja estender-lhes

o seu mais cordial convite e
falar-lhes sobre o que os seus encontros

de formação espiritual contemplativa
incluem , que são realizados aos

sábados cada duas semanas.

NOSSA ENCONTRO

VEJA A DECLARAÇÃO

VEJA O RELATÓRIO
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OUTROS EVENTOS

Celebração do
5° Aniversário

Advento na
América Latina

Pentecostes Encontro com o
Coração de Maria

Expressamos a nossa opinião sobre
os mais recentes temas LGBTIQ+
Católicos relacionados: 

 Apoio do Papa Francisco à proteção
 legal para casais do mesmo sexo

 A violência contra a nossa
 comunidade apoiada pelas
 autoridades religiosas no Gana

 Responsum da CDF sobre as
 bênçãos para as uniões do mesmo
 sexo

A Rede Global de Católicos Arco-Íris (GNRC) é composta por organizações e indivíduos que trabalham pela
pastoral e pela justiça para lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, intersexuais e queer (LGBTIQ) e suas famílias.
Trabalhamos pelo reconhecimento, inclusão, dignidade e igualdade desta comunidade na Igreja Católica Romana

e na sociedade em geral. A GNRC foi fundada em outubro de 2015, ratificando e adotando sua Constituição e
Regulamentos Internos em Munique-Dachau em dezembro de 2017. A GNRC foi oficialmente registrada

como Organização Internacional do Terceiro Setor em 17 de dezembro de 2017.

Se você não deseja mais receber e-mails da GNRC, você pode cancelar a inscrição solicitando-o aqui

ENTRAR EM CONTATO f

CATHOLIC SEXUAL

DIVERSE CHURCH
CONVERSATIONS
IN A DIVERSE CHURCHIN A

CATHOLIC SEXUAL
CONVERSATIONS

https://www.facebook.com/GlobalNetworkofRainbowCatholics/
https://www.instagram.com/gnrcatholics/?hl=es
https://twitter.com/GNRcatholics?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://youtu.be/gUQTjSdbd3c
https://youtu.be/PYJvAEUcR0k
https://youtu.be/s1qYgFVIv5c
https://youtu.be/qvZDQfbycaU
https://www.youtube.com/channel/UCz7tS5HOM5kh0wT7yj0iFuA
mailto:media@gnrcatholics.org
mailto:media@gnrcatholics.org
https://rainbowcatholics.org/contemplative-spiritual-formation-gathering/
https://rainbowcatholics.org/gnrc-pr-n18-lgbtiq-catholic-groups-worldwide-remind-the-vatican-that-what-god-has-made-clean-you-are-not-to-call-profane/
https://rainbowcatholics.org/gnrc-pr-n-17-global-catholic-group-calls-on-pope-and-the-vatican-to-condemn-violence-against-lgbtiq-people-in-ghana-the-eyes-of-the-world-are-now-turned-towards-ghana/
https://rainbowcatholics.org/gnrc-pr-n-16-global-catholic-group-welcomes-news-that-pope-francis-says-gay-couples-deserve-legal-protections-for-their-relationships/
https://rainbowcatholics.org/lay-catholic-lgb-discrimination-report-in-the-21-century/
https://rainbowcatholics.org/theology-of-sexuality-and-gender/
https://rainbowcatholics.org/board/cris-serra/
https://rainbowcatholics.org/board/ana-de-carvalho/
https://rainbowcatholics.org/
https://rainbowcatholics.org/

