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Cremos em Deus que cria e recria a vida e a ilumina com a esperança 
da plena libertação. Que se identifica com todas as pessoas que batem 
de porta em porta na busca por um lar, por um lugar seguro, por um 
modo digno de viver. Que ama mais que pai e mãe e, por isso, jamais nos 
desampara.

Cremos em Jesus, Deus que se fez criança, experimentando a fragilidade 
e a aspereza da manjedoura como lugar de exclusão e abandono, para 
anunciar que sua graça não reconhece limites nem fronteiras. Para 
apregoar que o Deus-conosco, que provou do cinismo do poder humano, 
enfrentou e venceu a morte, ressurgiu e nos convida a suplantar a morte 
em vida continuamente.

Cremos no Espírito, que põe em movimento as forças da vida, 
transformando o deserto em terra fértil, dores em gritos de alegria, muros 
em portas de entrada, solidão em abraços solidários, unindo pessoas na 
construção de um mundo casa de todos os povos em que prevalecem a 
paz a justiça e o direito.

Cremos na Igreja, lugar de misericórdia e bondade, tenda de Deus para os 
seres humanos, onde o Deus-criança nos convida a estender as mãos aos 
peregrinos que vagam em busca de teto, pão e paz. 

Cremos no Reino de Deus, novo céu e nova terra, sem fronteiras, sem 
armas, sem inimigos, lugar de vida plena para todos os povos.
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