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De: mormonandgay.LDS.org.

Por Que Usar o Termo “Atração por Pessoas do Mesmo Sexo”? Por Que Não Apenas Dizer 
“Gay”?

A atração por pessoas do mesmo sexo (SSA -  Same- sex attraction) se refere a: atração emocional, 
física e romântica ou sexual por uma pessoa do mesmo sexo. Se você sente atração por pessoas do 
mesmo sexo, você pode escolher ou não utilizar um rótulo de orientação sexual para se descrever. 
De qualquer forma, a atração por pessoas do mesmo sexo é o termo que descreve a situação sem 
impor um rótulo. Este site utiliza esse termo para incluir as pessoas que não se sentem confortáveis 
em se rotular, e não para negar a existência da identidade gay, lésbica ou bissexual.

Por Que o Site Não Discute Transtorno de Gênero ou Questões Transexuais?

Muitos dos princípios gerais compartilhados neste site (por exemplo, a importância da inclusão 
e da bondade) se aplicam aos santos dos últimos dias que passam por transtorno de gênero ou se 
identificam como transgêneros. No entanto, a atração por pessoas do mesmo sexo e o transtorno de 
gênero são muito diferentes. Por exemplo, aqueles que passam por transtorno de gênero podem ou 
não sentir atração por pessoas do mesmo sexo e a maioria dos que sentem atração por pessoas do 
mesmo sexo não deseja mudar de gênero. De uma perspectiva psicológica e eclesiástica, os dois são 
diferentes.

Você Está Se Perguntando Se Você É Gay, Lésbica ou Bissexual?

Se você estiver se perguntando se você é ou não é gay, lésbica ou bissexual, você provavelmente sente 
atração por pessoas do mesmo sexo e está imaginando como interpretar esses sentimentos. Desejos 
sexuais são complexos e formados por muitos fatores. Embora a atração sentimental, emocional ou 
sexual possa sinalizar a orientação sexual, você não deve presumir automaticamente que seja assim. 
O desejo sexual pode ser instável e mutável. Se você estiver se perguntando, você não deve se sentir 
pressionado ou invadido para tirar conclusões sobre sua sexualidade.

As palavras têm significados diferentes para cada pessoa, e a definição de uma palavra pode mudar 
ao longo de nossa vida. O que a palavra gay significa para você? É um sentimento? Uma identidade? 
Um estilo de vida? O uso da palavra gay tem mudado ao mesmo tempo em que a sociedade e a 
cultura mudam. Identificar- se como gay pode significar que você tenha atração por pessoas do 
mesmo sexo, mas escolhe não agir sob esses sentimentos. Ou talvez esse rótulo descreva como você 
se expressa emocional, física, sexual ou politicamente. Se você estiver imaginando o que querem 
dizer quando dizem “sou gay”, apenas pergunte a eles.
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Devo Me Revelar?

Para algumas pessoas, manter em segredo os sentimentos de atração por pessoas do mesmo sexo pode resultar 
em vergonha ou em um diálogo interno negativo. Compartilhar esses sentimentos com um amigo de confiança 
pode curar e libertar. Alguns, no entanto, gostariam de ter esperado mais ou, pelo menos, limitado o número 
de pessoas a quem eles divulgaram seus sentimentos. Portanto, essa decisão não pode se basear na pressão de 
“se revelar” publicamente ou identificar- se abertamente como gay. Se decidir divulgar os sentimentos de atração 
por pessoas do mesmo sexo, considere em espírito de oração a quem você gostaria de falar sobre isso e como 
compartilhar esse aspecto de sua experiência mortal.

Se decidir compartilhar suas experiências de atração por pessoas do mesmo sexo ou identificar- se abertamente 
como gay, você deve receber apoio e ser tratado com gentileza e respeito, tanto no lar como na Igreja. Todos 
precisamos ser pacientes uns com os outros ao descobrirmos certas coisas.

Como membros da Igreja, todos temos a responsabilidade de criar um ambiente de entendimento, ajuda e amor 
por todos os nossos irmãos e irmãs. Tal apoio torna muito mais fácil viver o evangelho e buscar o Espírito 
enquanto passamos por qualquer aspecto da mortalidade.

Como Posso Falar com Meus Pais ou Meu Bispo sobre Atração por Pessoas do Mesmo Sexo?

Se você se sentir confortável em falar com seu pai ou sua mãe, outro membro da família ou um líder da Igreja, 
você pode compartilhar seus sentimentos com eles. Ajude- os a entender pelo que você está passando para que 
eles demonstrem amor e apoio. Se eles não entenderem como é passar por isso, peça a eles que leiam os artigos 
neste site. Pode ser que não seja fácil começar essa conversa, mas é importante que haja um diálogo. Seja paciente 
com as pessoas a seu redor e lembre- se de que todos vocês estão aprendendo juntos. Se aqueles que você ama 
tiverem dificuldade para entender ou para dar apoio, talvez eles precisem de sua ajuda. Trate seus pais e líderes 
com a mesma gentileza e respeito que você espera que eles demonstrem a você. Este site foi criado para ajudar 
todos a entenderem a atração por pessoas do mesmo sexo a partir de uma perspectiva do evangelho.

Se Eu For Fiel o Suficiente, Meus Desejos Desaparecerão?

A intensidade da atração por pessoas do mesmo sexo não é uma medida de sua fidelidade. Muitas pessoas oram 
durante anos e fazem tudo o que podem para ser obedientes, contudo ainda assim se sentem atraídas por pessoas 
do mesmo sexo. A atração por pessoas do mesmo sexo é vivida em uma gama de intensidade e não é igual para 
todos. Alguns se sentem atraídos por pessoas de ambos os sexos, outros se sentem atraídos exclusivamente por 
pessoas do mesmo sexo. Para alguns, os sentimentos de atração por pessoas do mesmo sexo, ou pelo menos a 
intensidade desses sentimentos, pode diminuir ao longo do tempo. Em qualquer caso, uma mudança de atração 
não deve ser um resultado esperado ou exigido pelos pais ou líderes.

A intensidade de seus sentimentos pode não estar sob seu controle, no entanto você pode escolher como agir. 
Perguntar ao Senhor o que você pode aprender com essa experiência e como isso pode ser uma força para você 
pode concentrar sua fé para que você obtenha um resultado que seja capaz de controlar. Entregar sua vida a Deus 
é um importante ato de fé que traz grandes bênçãos agora e trará bênçãos ainda maiores no mundo vindouro.

A Igreja um Dia Mudará Sua Doutrina e Aprovará Casamentos de Pessoas do Mesmo Sexo?

A doutrina do casamento entre um homem e uma mulher é central no plano de Deus, é um ensinamento integrante 
de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e não mudará.

“Como princípio doutrinário, com base nas escrituras, a Igreja afirma que o casamento entre homem e mulher é 
essencial ao plano do Criador para o destino eterno de Seus filhos.
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As relações sexuais só são lícitas se forem entre um homem e uma mulher que sejam legal e legitimamente 
casados um com o outro. Todas as outras relações sexuais, inclusive entre pessoas do mesmo sexo, são 
pecaminosas e enfraquecem a família, que é uma instituição criada por Deus. Portanto, a Igreja apoia a definição 
do casamento como sendo a união entre um homem e uma mulher” (Manual 2: Administração da Igreja, 21.4.10).


