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O GLOBO | O PAÍS
JUDICIÁRIO | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

‘Por que não famílias homossexuais?’

Padre contraria CNBB e elogia Supremo por legalizar união
de casais gays no Brasil

ENTREVISTA
Padre Gilvander

A primeira reação do frei Gilvander Moreira, padre mineiro da Ordem
dos Carmelitas, ao ser convidado a analisar a decisão do Supremo
Tribunal Federal sobre a união civil entre pessoas do mesmo sexo,
foi de temor: “Vou ser reconhecido por quem é de mente mais aberta,
mas vou apanhar muito dos dogmáticos e conservadores”. Porém,
mesmo desconfiado de que pagaria caro pela entrevista, resolveu falar
porque “a causa é justa e vale a pena”. Mestre em Exegese Bíblica,
professor de Teologia e assessor da Comissão Pastoral da Terra, Frei
Gilvander disse que o Supremo está de parabéns por tornar visíveis as
milhares de uniões homoafetivas do país.

O GLOBO: Como o senhor recebeu a decisao do Supremo? 
GILVANDER MOREIRA: Com alegria, pois e uma vitoria dos
movimentos e dos grupos que historicamente vem lutando pelo direito a
liberdade sexual homossexual. Nesse caso, o STF posicionou-se com
justica e equidade. A sociedade esta em constante transformacao, e
esse grupo em questao existe e esta no dia a dia vivendo e
construindo suas relacoes a margem da sociedade. Devido a isso, o
Direito nao podia mais se esconder ou continuar negando esse direito a
relacoes homoafetivas. Foi um exemplo de coragem e cidadania.
Tornou-se visivel o invisivel. Declara-se assim o inicio do fim da
hegemonia da moral heterossexual. Abre caminho para a afirmacao, a
luz do dia, das mais de 60 mil unioes estaveis entre homossexuais no
Brasil, que ate aqui pagavam um altissimo preco pela sua orientacao
sexual. 

Como o senhor ve hoje a situacao dos homossexuais no
Brasil? 
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GILVANDER: Segundo o pesquisador Luiz Mott, da UFBA, o mais
preocupante e que o registro de violencia contra a populacao LGBT
vem aumentando ao longo dos anos. De janeiro a novembro de 2010,
Mott contabilizou 205 assassinatos. Estima-se que o numero de casos
de discriminacao da populacao LGBT atinja entre dez mil e 12 mil por
ano no pais. 

O senhor considera a sociedade brasileira preconceituosa?

GILVANDER: Infelizmente estamos numa sociedade preconceituosa,
intolerante, hipocrita e cinica. Ainda ha muito moralismo,
fundamentalismos e sectarismos em segmentos conservadores de
igrejas e da sociedade, que ficaram irritados e questionam o acerto da
decisao. No ultimo Censo, foi declarado que ha mais de 60 mil unioes
estaveis homoafetivas no Brasil. O movimento que defende os direitos
dos homossexuais esta crescendo, o que e muito bom. Na decisao do
STF , nao se pode deixar de destacar e parabenizar a luta deste
movimento, que vem marchando pelas ruas e erguendo suas
bandeiras. 

Ja ouviu confissoes de pessoas que se declararam
homossexuais? Que conselhos costuma dar? 
GILVANDER: Ja ouvi. Uma, por exemplo, perguntou: "Gostei muito da
sua homilia de ontem. Por isso, resolvi me confessar. Frei Gilvander,
ser homossexual e pecado?". Disse ainda que tinha lido um livro da
Renovacao Carismatica que dizia que nao era pecado ser
homossexual, desde que nao colocasse em pratica o sentimento. Mas
a pessoa disse que nao tinha como nao colocar em pratica. Diante
disto, preferia ate se suicidar. Respondi que, se o elo mais forte de
uma corrente e justamente o elo mais fraco, so podera ser mais justo e
aplaudido por Deus o elo enfraquecido e discriminado. Feliz do povo
que ouve os clamores dos que fazem outra opcao sexual senao a
hegemonica. Deus ouve os clamores de todas as pessoas oprimidas.
Deus e amor e nao discrimina e nem pune ninguem por opcao ou
orientacao sexual. Deus acolhe a todos sem distincao. Eu disse ainda
que devemos respeitar todos, mas nao podemos respeitar todos da
mesma forma. Sentindo- se compreendida e acolhida, a pessoa
desistiu do suicidio. Ergueu a cabeca, levantou-se e foi embora. 

A uniao civil entre pessoas do mesmo sexo ameaca a
familia? 
GILVANDER: Penso que nao, por varios motivos. Sao minorias e ha
uma grande pluralidade de familias hoje. Ha familias tradicionais;
familias so com mae e filhos (monoparental); 80 mil familias
sobrevivendo debaixo da lona preta em acampamentos clamando por
reforma agraria; milhares de familias que sobrevivem apertadas em um
unico quarto de cortico; milhoes de familias arrochadas em barracos
nas favelas; familias so "marido e mulher", sem filhos. Por que nao
pode haver tambem familias homossexuais? 

Ha referencias diretas ou indiretas na Biblia sobre o tema? 
GILVANDER: Na Biblia, o primeiro relato da Criacao (Genesis 1,1-
2,4a) mostra o ser humano profundamente ligado a todas as criaturas
do universo. De uma forma poetica, o relato biblico insiste na
fraternidade de fundo que existe entre todos os seres vivos, que sao
uma beleza. Nas ondas da evolucao, Deus, ao criar, sempre se extasia
diante de todas as criaturas e exclama: "Que beleza! Bom! Muito bom!"
O livro de Atos dos Apostolos resgata, nas primeiras comunidades
cristas, essa mistica ao dizer que nao ha nada impuro. Tudo e puro, e
sagrado. 
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O que o senhor tem a dizer sobre o uso da camisinha? 
GILVANDER: Devemos preservar a nossa vida, a do proximo e a de
toda a biodiversidade. Para isso, sao necessarias varias coisas, entre
as quais o uso da camisinha nas relacoes sexuais. Por questao de
saude publica e respeito a sacralidade de cada um. Nao podemos
correr risco de contrair HIV e/ou doencas sexuais que matarao o outro
aos poucos. Isso nao tem o apoio do Deus da vida. Mas camisinha nao
e panaceia para todos os males. Enquanto houver sexismo,
imoralidades e erotismo trombeteados aos quatro ventos por novelas e
filmes, reduzindo a mulher a objeto, infelizmente so usar camisinha
sera paliativo. E preciso educacao de qualidade e elevar o nivel cultural
do povo. 

Sua posicao a respeito de tais temas e solitaria na Igreja? 
GILVANDER: Nao. Ha muitos teologos e teologas, cristaos e cristas,
que partilham conosco essas posicoes. Todo o povo da Teologia da
Libertacao. Na Igreja, ha membros que comungam conosco dessa
visao mais compreensiva com os direitos das minorias. Ha igrejas e nao
apenas uma igreja. Quando membros da Igreja instituicao se
posicionam de forma moralista, proselitista e autoritaria, afugentam
muitas pessoas. Mas, quando membros da Igreja ouvem, dialogam e,
inspirados no Evangelho de Jesus Cristo, testemunham o grande sonho
de Deus, o da vida em liberdade e abundancia, cativam muitas pessoas
para se engajar em projetos humanizadores.
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