
DITADURA HOMOSSEXUAL NÃO É MAIS UMA AMEAÇA, MAS JÁ UMA REALIDADE 

 A ditadura homossexual já é um fato entre nós, que vem se aprofundando dia após dia; 

fato este ao qual a maioria das pessoas ainda não percebeu a real gravidade nas consequências 

que traz consigo. 

Por que o termo “ditadura homossexual”? 

 Este termo diz respeito a toda imposição que estamos vivendo na sociedade que 

caracteriza-se, acima de tudo, pelo total cerceamento da liberdade de opinião quanto à questão 

homossexual. Em outras palavras: a ideologia homossexual proíbe cada vez mais que qualquer 

pessoal se expresse em contrário aos seus “direitos”. 

 Antes de mais nada, não são todas as pessoas com tendência homossexual que apoiam 

tal ditadura, mas os gays, ou seja, os homossexuais que seguem uma ideologia excludente, 

mentirosa e perseguidora. Estas pessoas defendem seu COMPORTAMENTO como um dogma 

sagrado, que não poderia ser questionado. Inventaram o termo homofobia e o usam de forma 

farta, para qualquer situação onde veem-se pressionados a reavaliarem a moral de seus atos ou 

permitir que outros o façam. Por fim, pleiteiam a ser uma classe especial na sociedade, com 

direitos que outros não têm. 

 A perseguição gay já faz as primeiras vítimas: psicólogos estão sendo cassados. Muita 

coisa, infelizmente, ainda virá. Abaixo, segue citação do meu livro: “Homossexualidade. Como 

entendê-la?” onde apresento alguns exemplos futuras perseguições. 

 No momento em que este livro é finalizado, a forma de ataque que se destaca é o 

Projeto do Novo Código Penal. O Projeto, como aponta juristas de destaque nacional[1], é 

aberrante, pois denigre profundamente a vida humana. No tocante à questão homossexual, ele 

impõe categoricamente a perseguição religiosa e a ditadura gay[2]. 

Disto podemos supor o que vem por aí: 

- se você tiver uma diarista lésbica que insista em “doutrinar” sua filha sobre o lesbianismo, você 

não poderá mandá-la embora, pois será processado por discriminação; 

- se um sacerdote pregar contra a prática homossexual, como ensina a Bíblia, será preso por 

discriminação; 

- padres e pastores serão proibidos de pregar contra a homossexualidade em redes de rádio e 

TV, além do confisco de licenças para operá-las. 

- se a professora do seu filho falar em aula sobre a “beleza” da homossexualidade e seu filho for 

contra, você pai poderá responder por ele por discriminação. 
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- ainda no campo da educação, seu filho será exposto cada vez mais à doutrina gay, 

principalmente por meio de conteúdos premeditadamente inseridos nos livros de biologia e 

outras matérias; tudo isso é parte do “kit gay” que está para ser implantado nas escolas 

brasileiras; 

- é extremamente preocupante o modo como ativistas gays vem abrindo espaço para discutirem 

a “educação” sexual das crianças em sua agenda, querendo impô-la à sociedade.[3] 

- muito provavelmente as empresas serão obrigadas a propiciarem vagas específicas para 

homossexuais, assim como os concursos públicos; 

- quem garante que futuramente um casal não terá o seu filho tomado pelo Estado, devido ao 

simples fato de ser cristão e, por isso, não apoiar e ensinar sobre homossexualismo? 

Para saber  mais sobre a questão homossexual, em toda sua vasta complexidade, sugiro a leitura 

do meu livro já citado, que pode ser encontrado em: 

http://www.lojadamisericordia.com.br/loja/product_info.php?cPath=15&products_id=91 

Sugiro ainda a você a leitura de um texto que está na pasta “documentos” deste blog. 

Pe. Silvio, MIC 

 
[1] Em: http://ipco.org.br/home/noticias/estamos-nas-maos-de-uma-minoria-que-julga-

segundo-suas-opinioes-proprias#more-13282 . Acesso em 04 novembro 2012. 

[2] Em: http://www.providaanapolis.org.br/index1.htm (menu “homossexualismo”) . Acesso 

em 04 novembro 2012. 

[3] Cf.: IX Seminário LGBT para a infância Em: 

http://www.youtube.com/watch?v=Vbk3jmGPxxY&feature=share . Acesso em 04 novembro 

2012. 
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