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CREIO NO SER HUMANO, EM DEUS PAI,
EM JESUS CRISTO E NO ESPÍRITO SANTO.

Creio no Ser Humano, concreto, de carne, osso e espírito. Negro / branco/ 
amarelo / vermelho. Velho / velha, adulta / adulto, jovem, adolescente, 
pré-adolescente, criança, bebê. Mulher / homem; ou de qualquer outra 
condição entre esses dois pólos ou além deles. Magra / gorda; feio / bonito; 
doente / sã; culta / analfabeta; da cidade / do campo; rica / pobre; alegre 
/ triste; ‘vencedor’ / ‘derrotado’; ateu / crente; com deficiência / ‘perfeito’; 
nativo / migrante / refugiado; responsável / folgado; honesto / mentiroso; 
morador em palácios / em barraco / morador de rua; “de bem” / bandido. 
Ou de qualquer outra condição. Indivíduo e/ou comunidade.

Creio no Ser Humano, não porque seja santo ou merecedor de confiança, 
antes pelo contrário. Mas porque Deus crê nele. Porque Deus o criou, sua 
imagem e semelhança, imagem natural, politica, moral. E não deixa de 
buscá-lo, incessantemente, através de sua graça preveniente. 

Porque Deus não apenas crê nele, mas porque o amou, ao ponto tornar-
se igual a ele em Jesus Cristo. E por Jesus ter entregue sua vida para salvá-
lo. “Deus quer dar ao ser humano uma nova vida, à imagem de Jesus 
Cristo, pela ação e poder do Espírito Santo”.1

Porque “O dom do Espírito é a força e o poder que faz brotar entre nós 
os sinais do Reino de Deus e sua justiça, da nova criação, do novo homem, 
da nova mulher, da nova sociedade”.2

Disso decorre a dignidade inerente ao Ser Humano e por isso é um ser 
de direitos e deveres. Isso implica em que:

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos.3

Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.4

Ninguém será mantido em escravidão ou servidão.5

Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento ou castigo cruel, 
desumano ou degradante.6

Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido 
como pessoa perante a lei.7

Todos são iguais perante a lei e têm direito a igual proteção da lei contra 
qualquer discriminação. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou 
exilado.8

Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser 
presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada 
de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido 
asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa.9

Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência 
e religião; Todo o ser humano tem direito à liberdade de opinião e 
expressão;10

Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu 
país.11 
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A vontade do povo será a base da autoridade do governo; esta vontade 
será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, 
por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de 
voto.12

Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança 
social e à realização [...] dos direitos econômicos, sociais e culturais 
indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua 
personalidade.13

Todo ser humano tem direito ao trabalho; [...] Todo ser humano tem 
direito a organizar sindicatos e neles ingressar para proteção de seus 
interesses.14

Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive à limitação 
razoável das horas de trabalho e férias periódicas remuneradas.15

Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar 
a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, 
habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito 
à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou 
outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle. A 
maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. 
Todas as crianças gozarão da mesma proteção social.16

Todo ser humano tem direito à instrução.17

E por assim crer, sinto-me constrangido e constrangida a me engajar com 
Jesus Cristo na construção do seu Reino, o Reino de Deus e sua justiça.

Amém.
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