
Um juiz de 57 anos, renunciou na Carolina do Norte 

Gilbert Breedlove renuncia à seu cargo devido à nova lei estadual, ele foi forçado a 
celebrar casamentos gays a partir deste mês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um juiz de 57 anos, renunciou na Carolina do Norte. Gilbert Breedlove, que também é um 
pastor ordenado, trabalhou como juiz para o Swain County. Entre as suas funções como 
juiz a realização de casamentos. No entanto, devido à nova lei estadual, ele foi forçado a 
celebrar casamentos gays a partir deste mês. Como este foi contra sua fé, ele decidiu 
deixar a sua função. 

"Foi a minha única opção ... toda a Bíblia ensina que o casamento é entre um homem e 
uma mulher.Qualquer tipo de atividade sexual é definida como a prostituição, não o 
casamento, "Breedlove disse a repórteres. 

Ele ainda não tinha idade suficiente para se aposentar, no entanto, retirou a sua principal 
fonte de renda para viver agora com um salário oferecido por sua igreja, que é muito 
menor. Mas ele entende claramente as consequências da sua decisão, mas ele sabe que 
está fazendo o que é certo, porque Deus é mais importante em sua vida. 

Seu desejo é que o seu exemplo vai encorajar outros juízes para ficar. Ele não está 
sozinho. John Kallam Jr., Rockingham County juiz, também apresentou sua renúncia em 
razão da sua fé cristã. 

Kallam disse que celebrar casamentos entre homossexuais seria "destruir o santa 
instituição ordenada por Deus." Cerca de 400 cristãos se reuniram em frente ao tribunal 
onde trabalhou para mostrar seu apoio. 

Um juiz no condado de Pasquotank, que não quis ser identificado, disse aos jornalistas 
que, após se recusar a casar com dois homens, recebeu um aviso do governo do estado, 
"sob a nova lei, se você insistir em sua posição será demitido" . 

Fonte: http://www.noticiacristiana.com/ 

 


