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Bispo Edir Macedo
'cura' homossexual.
Assista
Em programa de rádio, líder da Igreja
Universal comanda sessão de exorcismo
em jovem e gera polêmica
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+ NOTÍCIAS

O polêmico bispo Edir Macedo, número 1 na
Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) e
proprietário da Record, caiu em desgraça com a
comunidade LGBT brasileira. Em vídeo
divulgado na internet, o religioso aparece na
bancada de um programa de rádio orientando o
bispo Clodomir Santos (o mesmo que apresenta
o programa "Fala Que Eu Te Escuto", da
Record), em uma sessão de exorcismo. O ritual
de libertação tinha como objetivo "curar" um
homossexual. 

TV DIÁRIO: ASSISTA AO VÍDEO

Após descobrirem que a homossexualidade do
garoto é fruto de um "trabalho" feito por um
vizinho, que o desejava, os religiosos ordenam
que o demônio saia do jovem.

"Queima desgraçado" é uma das expressões
usadas por Edir Macedo, que, além de
Clodomir, teve ajuda de outros religiosos na
sessão religiosa. No final, o líder da IURD atesta
que o garoto está curado, tanto que está "até
falando grosso", devendo, de agora em diante,
andar com pessoas de bem.

Com informações do Vírgula.
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No final do vídeo, bispo atesta sucesso da
libertação: 'Está até falando grosso'
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