6285 - Refutação daqueles que desculpam homossexuais com base em que
essa é a maneira que eles foram criados
Pergunta

Salaam. Eu não sou gay, eu só estou pensando de um ponto de vista moral que, uma vez que a
homossexualidade é proibida sob o Islam, o que aconteceria com indivíduos gays ou lésbicas? Um
monte de gays e lésbicas dizem que sua orientação sexual é natural e eles nasceram
homossexuais. Supondo que estejam corretos, uma vez que as pessoas heterossexuais não
saibam, se a homossexualidade é proibida no Islam, então por que Allah os faria desse jeito, sendo
que suas vidas seriam um caminho atormentado e frustrado sexualmente.

Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
Nós não concordamos com suas reivindicações de que a orientação sexual deles é natural; ao
contrário, é uma distorção da natureza. Allah considerou a ação deles como transgressão e
imoralidade, e Ele enviou sobre o povo de Lut (Ló) uma punição que nenhuma outra nação vira.
Ele também nos fala que esta punição não está muito longe dos malfeitores.
A reivindicação deles de que sua orientação sexual é natural, serve apenas para propagar e
espalhar a imoralidade, e isso é apenas uma desculpa para eles. Muitos deles mudam suas
aparências para parecerem diferentes, então como podemos dizer que foi assim que eles foram
criados?
Allah não criou ninguém para simplesmente puni-los ou tortura-los. Ele criou a humanidade para
adorá-Lo, mas Ele pode testar Seus servos com diﬁculdade como um teste para sua fé, como
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expiação para seus pecados e para elevar seus estatuto. Allah é muito Justo para forçar uma
pessoa a pecar e depois puni-la. Ao contrário, as pessoas pecam por livre e espontânea vontade –
como essas pessoas pervertidas – e é por isso que elas merecem ser punidas. Allah diz
(interpretação do signiﬁcado):
“...E teu Senhor não faz injustiça com ninguém.” [al-Kahf 18:49]
E Allah diz (interpretação do signiﬁcado):
“Por certo, Allah não ordena a obscenidade. Dizeis, acerca de Allah o que não sabeis?" [al-A’raaf
7:28]
E Allah sabe melhor.
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