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A Rede Global de Católicos Arco-íris considera a nova iniciativa de 

trabalhadores católicos LGBTIQ como “uma luz de esperança para 

aqueles que se sentem atualmente ameaçados” 
 

A GNRC reconhece os riscos que enfrentam os trabalhadores católicos LGBTIQ nas 

instituições da Igreja em todo o mundo e congratula-se com o lançamento de 

#OutInChurch, a primeira associação de trabalhadores católicos LGBTIQ. 
 

24 de janeiro, 2022. A Rede Global de Católicos Arco-íris apoia todos os seus irmãos Católicos Arco-íris que 

foram despedidos, transferidos ou relegados para posições invisíveis nas Instituições da Igreja, uma vez que 

saem do armário ou mudam de estado civil através da união civil ou o matrimónio igualitário. A GNRC apoia a 

iniciativa Out In Church, na Alemanha, que empodera os trabalhadores LGBTIQ em instituições eclesiásticas 

para que saiam do armário e vivam as suas vidas de maneira transparente e íntegra. 

 

#OutInChurch, o acrónimo de Out in Church Campaign, é uma nova associação alemã LGBTIQ de 

trabalhadores católicos que pertencem a instituições como escolas, colégios, ONG e gabinetes ou 

departamentos dentro da Igreja Católica. “Sacerdotes, religiosas, ministros pastorais laicos, teólogos, 

professores de educação religiosa, músicos e outros empregados da igreja que são membros da comunidade 

LGBTQI  muitas vezes são reféns dos ensinamentos católicos oficiais que questionam a sua orientação 

sexual e identidade de género. Sem dúvidas, colocando em perigo, também, a sua segurança laboral 

como empregado da Igreja. Deus simplesmente não trabalha assim”, assinala Ruby Almeida, Codiretora da 

GNRC e membro de QUEST LGBTI. 

 

Com o lançamento do documentário para a televisão “Como Deus nos criou” e uma página na web a 24 de 

janeiro de 2022, esta iniciativa sem precedentes partilha testemunhos e oferece visibilidade e defesa da 

contribuição dos trabalhadores LGBTIQ na igreja. “Acostumamo-nos a ver nos meios de comunicação noticias 

sobre trabalhadores LGBTIQ que perdem os seus trabalhos dentro das instituições da Igreja, pelo menos 

naqueles países onde têm direitos civis reconhecidos e estão protegidos pela lei, e como se envolvem em 

longos julgamentos, lutando pelo seu direito ao trabalho”, comenta Christopher Vella, Codirector da GNRC e 

membro da Drachma LGBTI. “Assim, esta iniciativa pró-ativa também é uma luz de esperança para aqueles 

que atualmente se sentem ameaçados nos seus postos de trabalho, enquanto mostra ao mundo que 

outro caminho é possível”, conclui Christopher Vella. 

 

Para o seu lançamento, #OutInChurch lançou um Manifesto Principal e uma lista de questões que partilha este 

novo grupo e espera-se que se converta num exemplo para outros trabalhadores LGBTIQ em instituições 

católicas em todo o mundo. Pode encontrar a extensão completa da campanha com vários testemunhos em 

www.outinchurch.de ou uma breve descrição em inglês no sítio web da GNRC. 
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A Rede Global de Católicos Arco-íris (GNRC) é formada por organizações e indivíduos que trabalham 

para o cuidado pastoral e justiça para pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, 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-se e adotando os seus Estatutos e Regulamentos Internos em Munique-

Dachau em dezembro de 2017. A GNRC foi registada oficialmente como uma Organização do Terceiro 

Setor internacional a 17 de dezembro de 2017. 


