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Um número de pastores e líderes proeminentes assinaram uma petição que prometem 
desobediência civil se o Supremo Tribunal dos Estados Unidos redefiniram casamento para 
incluir casais do mesmo sexo, argumentando que ela viola sua liberdade religiosa. 

"A experiência e a história tem nos mostrado que, se o governo redefinição do casamento de conceder 
uma equivalência jurídica dos casais do mesmo sexo, isso vai trazer uma colisão inevitável com 
liberdade e consciência dos direitos religiosos. Não podemos e não vamos permitir que isso aconteça 
em nosso tempo "expressa os signatários. 

Até o momento, mais de 42 mil haviam assinado o "Pledge Solidariedade para defender o 
casamento." 

De acordo com um comunicado de imprensa, "Aqueles que assinaram a petição tudo vai resistir aos 
esforços do governo para exigir a aceitar o casamento gay. Eles vão aceitar qualquer multa ou 
punição, incluindo a pena de prisão, para proteger a liberdade religiosa e a liberdade dos outros ", 
disse Mathew Staver, presidente do Liberty Counsel Ação. 

Dr. Martin Luther King falou sobre este tema conhecida como uma lei superior ou uma lei apenas em 
sua famosa "Carta da Prisão de Birmingham". Esta idéia é reiterada no penúltimo parágrafo, que diz: 
"O nosso maior respeito pelo Estado de direito exige que nós não respeitar uma lei injusta que 
conflita diretamente com a lei maior. 

"Uma decisão que visa redefinir o casamento é contra a Constituição e contrário à ordem natural. 
Como pessoas de fé estamos comprometidos a obedecer nosso Criador, quando o estado entra em 
conflito direto com a lei maior, respeitosamente advertiu ao Supremo Tribunal para não cruzar essa 
linha ", disse Staver. 

A Suprema Corte vai anunciar sua decisão em algum momento deste mês sobre se a Constituição 
exige que todos os Estados membros a redefinir o casamento para incluir casais do mesmo sexo. 

FONTE: http://www.girardotsocial.net/ 


