ORDEM DOS PASTORES BATISTAS DO BRASIL - OPBB
DECLARAÇÃO DE REPÚDIO
Rio Bonito, Rio de Janeiro, Brasil, 13 de Setembro de 2017
O Conselho da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil reunido em Rio Bonito,
Estado do Rio de Janeiro, Brasil, vem a público através desta Nota de
Repúdio declarar que:
À luz da exposição da mostra de Arte Queermuseu, ocorrida no dia 15 de
agosto de 2017 na cidade de Porto Alegre, na qual há o incentivo à pedofilia,
zoofilia, prostituição infantil e outros temas ligados à sexualidade humana,
afrontando abertamente os valores morais da sociedade bem como os
princípios bíblicos que fundamentam a fé Cristã, com patrocínio da
instituição financeira Banco Santander SA, sob pretexto de incentivo à
cultura, mas contrária aos valores da família brasileira, repudiamos esse tipo
de iniciativa, que em nada contribui com a estruturação da família e do
equilíbrio social.
Num tempo de extrema violência, abusos sexuais, vulnerabilidade da
mulher, erotização infantil, haver esse tipo de promoção, por meio de uma
instituição financeira reconhecida nacional e internacionalmente, nos deixa
perplexos, pois vai contra a construção de uma sociedade saudável e
estruturada.
Reafirmamos nosso compromisso de construir uma sociedade que respeite
os valores da família, investe nas futuras gerações e que zela pela pessoa
humana na sua integralidade.
Em se mantendo essa postura pelo Banco Santander SA ou outras
Instituições Público Privadas, incentivaremos a desistência de contas,
parcerias ou consumo por nossas Instituições, Igrejas e membros. Também
conclamaremos nossas Instituições Associadas e Cooperantes à mesma
postura.
Reconhecemos a tentativa, ainda que atrasada, de remediar esta infeliz e
desrespeitosa manifestação, entretanto,

mais que retroceder após a
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rejeição popular, esperamos de uma instituição deste porte o desligamento
de todo tipo de fomento a movimentos tão depreciativos e hostis aos valores
que defendemos.
Desejamos um País melhor e que a sensibilidade e postura que este
momento exige, resulte em decisões para construção de uma sociedade
mais justa e coerente.

Juracy Bahia - Presidente
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