Não corrompam
nossas crianças
através da
“ideologia de gênero”
Excelentíssimo Sr. Presidente, Michel Temer.
Como brasileiros, recorremos a V. Exa., estarrecidos
com introdução da chamada “ideologia de gênero” na Base
Nacional Comum Curricular que deverá entrar em vigor em
2018.
Essa malfadada ideologia, que tem como objetivo quebrar
nas crianças a noção de que elas nascem com um sexo definido,
não tem nenhuma base científica. Inumeráveis personalidades
de incontestável relevo se pronunciaram contra ela. Seu ensino
nas escolas, como deseja o Ministério da Educação e Cultura,
poderá provocar gravíssimos traumas psicológicos nessas
crianças, além de induzir, com frequência, à homossexualidade.
O governo anterior já havia tentado introduzir essa
“ideologia de gênero”. Felizmente, o Congresso Nacional a
reprovou e, em mais de 90% das audiências públicas realizadas
em todo o Brasil, ela foi rechaçada.
Países irmãos, como o Peru e o Paraguai, também a
rejeitaram.
Sua imposição não só usurpa o mais elementar e sagrado
dos direitos das famílias, que é de decidir sobre a educação
a ser dada aos seus filhos, mas também agride gravemente a
consciência cristã da esmagadora maioria dos brasileiros.

O Ministério da Educação e Cultura não tem o direito
de violentar nossa consciência. Isso não é laicidade, mas sim
perseguição religiosa.
O que acontecerá se o Estado empurrar os brasileiros
para o terrível dilema de decidir se obedecem a Lei de Deus ou
a uma diretriz atéia e totalitária como essa?
E quão graves serão as questões de consciência que tal
imposição criará aos professores e diretores de escolas que
se verão obrigados a seguir orientações iníquas gravemente
contrárias a seus princípios religiosos?
Não podemos admitir que o Brasil se transforme em um
Estado militantemente anticristão. Seria um passo vital para
a implantação de uma ditadura cultural comunista em nossa
Pátria.
Sr. Presidente, não permita que o seu Ministro da
Educação e Cultura imponha, contra os sentimentos cristãos
da imensa maioria dos brasileiros, a “Ideologia de Gênero” no
ensino básico de nosso país.

Para assinar a petição que será entregue
ao Presidente Michel Temer, entre no site:

www.ipco.org.br

“Não jogar este folheto em vias públicas”

Pedimos a Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira
do Brasil que o ilumine, Sr. Presidente, para que atenda aos
anseios de nossa população. Assim V. Exa. passará para a
História como o Presidente que salvou o Brasil de uma imensa
catástrofe psicológica e moral.

