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Extraído de Tópicos do Evangelho em topics.LDS.org:

Atração por pessoas do mesmo sexo refere- se à atração emocional, física ou sexual por uma pessoa 
do mesmo sexo. A atração por pessoas do mesmo sexo não é igual para todos. Algumas pessoas se 
sentem atraídas exclusivamente por pessoas do mesmo sexo, enquanto outras se sentem atraídas por 
pessoas de ambos os sexos.

A Igreja diferencia o sentimento de atração por pessoas do mesmo sexo do comportamento 
homossexual. Aqueles que sentem atração por pessoas do mesmo sexo ou que se identificam como 
gays, lésbicas ou bissexuais podem fazer e manter convênios com Deus e ser dignos de participar 
plenamente da Igreja.  Identificar- se como gay, lésbica ou bissexual ou sentir atração por pessoas do 
mesmo sexo não é pecado e não impede uma pessoa de participar da Igreja, de ter chamados nem 
de frequentar o templo.

A pureza sexual é parte essencial do plano do Pai Celestial para nossa felicidade. As relações sexuais 
são reservadas para um homem e uma mulher que são legal e legitimamente casados um com o 
outro. As relações sexuais entre um homem e uma mulher que não são casados, ou entre pessoas do 
mesmo sexo, violam as leis mais importantes de nosso Pai Celestial e interferem em nosso progresso 
eterno. Pessoas de qualquer orientação sexual que violam a lei da castidade podem reconciliar- se 
com Deus por meio do processo do arrependimento. Como seguidores de Cristo, resistimos ao 
comportamento imoral e nos esforçamos para nos tornar como Ele é. Buscamos a orientação do 
Espírito Santo e a ajuda do Salvador, que sabe como nos socorrer quando somos tentados (ver 
1 Coríntios 10:13; D&C 62:1). Se cedermos às tentações sexuais e violarmos a lei da castidade, 
poderemos nos arrepender, ser perdoados e participar plenamente da Igreja.

Podemos não saber precisamente por que alguns se sentem atraídos por pessoas do mesmo sexo, 
mas para alguns isso é uma realidade complexa que faz parte da experiência humana. O Salvador 
Jesus Cristo tem um entendimento perfeito de cada desafio que temos na Terra, e nós podemos nos 
dirigir a Ele para obter consolo, alegria, esperança e orientação (ver Alma 7:11–12). Não importa 
quais desafios enfrentemos na vida, todos somos filhos de Deus, merecedores da gentileza e da 
compaixão uns dos outros (Romanos 8:16–17). Ao criarmos um ambiente de entendimento e ajuda, 
edificamos a caridade e a empatia uns pelos outros e nos beneficiamos da combinação de nossas 
perspectivas e de nossa fé.
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