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 Creio em Deus Pai, criador do mundo e de tudo o que nele existe. 
Criador do Ser Humano, homem e mulher, sua imagem e semelhança, em 
dignidade e liberdade.
 Deus Pai que se preocupou com a libertação dos oprimidos no Egito, 
com a viúva, com o órfão, com o estrangeiro.
 Creio em Jesus Cristo, Deus feito ser humano por amor e na 
esperança de sua salvação.
 Creio em Jesus, que amou o corrupto coletor de impostos; o 
paralítico de Cafarnaum; a mulher com hemorragia; a pecadora que 
ungiu seus pés; o endemoninhado gesareno; a menina filha de Jairo; o 
cego de Jericó; a viúva pobre; a filha da mulher cananeia; o jovem rico que 
não quis segui-lo; a criança que chamou para o meio e tomou nos braços; 
a mulher pega em adultério; o fariseu que queria saber como nascer de 
novo; as crianças trazidas para que orasse por elas e eram enxotadas 
pelos discípulos, mas Jesus tomou-as nos braços e as abençoou. Também 
a mim, pecador/pecadora ao me estender a salvação.
 Nesse amor e ação em favor dessas pessoas, Jesus revelou o valor 
de cada uma e a dignidade do ser humano. Por isso, é direito de toda e 
qualquer pessoa, em qualquer condição, ser tratada com dignidade; ter 
seus direitos reconhecidos e respeitados perante a sociedade e a lei. 
 Nenhuma pessoa poderá ser menosprezada; tratada como objeto; 
coagida; violentada; sofrer abuso físico ou moral; discriminada seja por 
condição social, de gênero, de etnia, de convicção religiosa ou ideológica.
 Deverão ser alvo de cuidados especiais os grupos mais vulneráveis 
da sociedade; as mulheres, as crianças, os idosos; as populações 
empobrecidas; a juventude das periferias sem perspectiva de futuro; as 
pessoas tratadas com preconceitos de qualquer espécie.
 Ao amar a cada pessoa e não desprezar ninguém, Jesus nos ensina 
a também amar porque no coração de cada pessoa está plantada a 
semente da redenção. 
 Creio no Espírito Santo, que concretiza hoje, para nós e neste 
mundo conturbado, o amor de Cristo, inspirando os seus a seus a segui-
lo, a dar razões de sua fé e  esperança e a lutar pelos direitos de todos e 
pela justiça de Deus extensiva a todos os seres humanos. 
 Amém. 
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