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Introdução

PROMOVER OS DIREITOS HUMANOS:
UM CAMINHO PARA DEUS

“Este trata da espiritualidade dos direitos humanos e
apresentamo-lo como uma introdução básica ao tema. O
objetivo deste trabalho consiste em iluminar teologicamente
aqueles direitos humanos que hoje estão mais ameaçados.

Nos dias que correm tornou-se habitual associar o tema dos
direitos humanos com a denúncia e a contestação. Neste
caderno explica-se que é necessário ir mais longe até tocar
fundo na espiritualidade. Em primeiro lugar descobrimos que
os direitos humanos são um assunto da nossa vida diária (na
família, na escola, no trabalho, na organização…) e que é
precisamente a partir daí que os devemos exercer. Cada um de
nós tem nas suas mãos o poder de promover ou de prejudicar
os direitos humanos dos demais.

A cada direito que reclamamos para nós mesmos corresponde
também um dever: respeitar o direito dos outros. Já Jesus de
Nazaré nos ensinava qual é o melhor caminho para promover
os nossos próprios direitos: O que quiserdes que vos façam os
homens, fazei-o também a eles, porque isto é a Lei e os Profetas
(Mt 7, 12).

Descobri que para muita gente o tema dos direitos humanos
ainda é bastante estranho. Ouviram falar deles, mas não sabem
com clareza do que é que se trata. Mas, em contrapartida, toda
a gente sabe que é um assunto arriscado. O brutal assassínio
do bispo Juan Gerardi de Guatemala o faz lembrar, se por acaso
já o esquecemos.

No entanto o tema não só desperta temor como também
desconfiança e suspeita. Para muita gente da Igreja os direitos
humanos ainda são algo de estranho ou paralelo à sua fé;
compreendem que para viver como cristãos e cristãs é
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necessário partilhar, amar e servir, mas não estabelecem
qualquer ligação entre essas atitudes religiosas de fundo e os
direitos humanos.

Estabelecer essa ligação na pastoral parece-me urgente, porque
os direitos humanos são hoje um código moral universalmente
aceite, mesmo para pessoas sem fé religiosa. E de fato o
magistério católico já estabeleceu essa ligação há muito tempo.

Talvez a desconfiança que observo em certos setores aos
direitos humanos tenha a ver com o fato de se terem
apresentado aqui no calor dos conflitos encarniçados. Nessas
circunstâncias, nós sabemos, existe sempre a tendência para
aplicar uma dupla medida: enquanto atiram à cara do adversário
político todas as suas violações (reais ou imaginárias) dos
direitos humanos, ao mesmo tempo negam ou silenciam essas
mesmas violações dentro do campo político.

Esta instrumentalização dos direitos humanos (seja à esquerda
ou à direita) tira-lhes a credibilidade e ameaça convertê-los
em demagogia. Inclusivamente dentro da Igreja somos tentados
a cair em atitudes partidárias, seja por entusiasmo, seja por
fraqueza. A propósito, já no Antigo Testamento se nos advertia
de forma solene: Àquele que justifica o mal e a quem condena
o inocente, a ambos detesta o Senhor (Prov 17, 15)

Creio honestamente que somente abordaremos a fundo a
questão dos direitos  humanos, quando chegarmos a vivê-la
como uma forma de espiritualidade. Ou seja, quando
contemplarmos os desafios e os problemas que nos colocam
os direitos humanos à luz do mistério de Deus: Ele é a instância
definitiva dos direitos humanos e não os tribunais de justiça
ou a Organização das Nações Unidas; é diante d’Ele que
daremos  conta dos nossos atos e omissões em matéria de
direitos humanos, tanto indivíduos como povos e governos.

Os profetas de todos os tempos proclamaram com ardor que é
impossível adorar esse Deus sem atuar em favor do respeito e
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da promoção dos direitos humanos, especialmente dos pobres
e oprimidos. Como dizia o grande profeta Jeremias: “Faz
justiça aos pobres e indigentes, isso sim é conhecer-me –
oráculo do Senhor”. (Jer 22, 16). Pois esta é a única tomada
de posição válida em matéria de direitos humanos: pôr-se
sempre em favor das vítimas. Este caderno quer dar um
pequeno contributo para promover os Direitos Humanos.

Agradeço a todos os que ajudaram na elaboração e, de maneira
especial, ao autor José Arguello e a Valentim Gonçalves, SVD
para a versão portuguesa.

Unidos na missão pelo Reino de Deus

Miguel Heinz SVD
Coordenador de Justiça, Paz e Integridade da Criação
Roma - Italia
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1. À imagem e semelhança de Deus
A dignidade humana - fonte de todos os direitos

E Deus criou o ser humano à sua imagem.
À imagem de Deus o criou.
Homem e mulher os criou.

Génesis 1, 27

Cristo, um livro aberto Sobre os direitos humanos
Cristo não deixa de ser um livro sempre aberto sobre a pessoa
humana, sobre a sua dignidade, sobre os seus direitos e ao
mesmo tempo um livro de ciência sobre a dignidade e sobre
os direitos das nações.

(João Paulo II Varsóvia, 2 de junho de 1979)
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Todo o ser humano foi
criado à imagem e

semelhança de Deus e
possui uma dignidade

sagrada

Por isso quando se
violam os direitos

humanos, também se
ofende a Deus.
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Somos iguais em dignidade
Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade
e direitos, e como estão dotados de razão e consciência, devem
comportar-se fraternalmente uns com os outros.

Declaração Universal dos Direitos do Homem Artigo 1

Por acaso já pensou alguma
vez por que é que Deus no
princípio criou só um ser

humano? Realmente Ele poderia
ter creado um maior

número de pessoas ao
mesmo tempo.

Eu vou explicá-lo:
A quem destruir uma só vida humana,

Deus vai tomá-lo em conta como que se
tratasse da destruição de toda a

humanidade, e a quem salvar nem que
seja só uma vida humana, Deus o

considerará como se salvasse toda a
humanidade.
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Dinâmica do tesouro
Sem que o grupo se dê conta, cobramos um espelho com um
pano e apresentemo-lo ao grupo como um grande tesouro a
descobrir. Pede-se a algum voluntário ou voluntária que venha
tirar o pano do espelho e que se olhe nele. Que é que sente ao

descobrir o tesouro ? Surpresa, agrado... ou desilusão, porque
somente encontrou o reflexo do seu próprio rosto, em vez
do tesouro que esperava?

Dialoguemos
1. Conversemos dois a dois durante 10 minutos, procurando

descobrir algumas das melhores qualidades da outra
pessoa. Partilhemos depois com todo o grupo o que
descobrimos.

2. Vamos refletir sobre isto: Fomos ensinados a valorizarmo-
nos a nós mesmos ou, pelo contrário, a não darmos valor
a nós mesmos? Que mensagem é que temos recebido sobre
este assunto em casa, na escola, no trabalho ou no grupo
de que fazemos parte?

3. Com que formas de comportamento poderíamos mostrar
respeito e apreço mútuo na família, na escola, no trabalho
ou no grupo a que pertencemos?
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Direitos e deveres  brotam da pessoa
Todo o ser humano é pessoa, isto é, um ser dotado de
inteligência e de vontade livre e que, em conseqüência, dessa
mesma natureza nascem diretamente, ao mesmo tempo,
direitos e deveres que, pelo fato de serem universais e
invioláveis, são também absolutamente inalienáveis. E se
consideramos a dignidade da pessoa humana à luz das
verdades reveladas, torna-se forçoso que a estimemos ainda
muito mais, dado que o homem foi redimido com o Sangue de
Jesus Cristo, a graça sobrenatural o tornou filho e amigo de
Deus e o constituiu herdeiro da glória eterna.

João XXIII
Paz na Terra, 4
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Ó comadre não
entendo o que diz aqui o

Papa João!

Comadre: Vou ver se lho explico com as minhas palavras:
ele nos diz em primeiro lugar que somos pessoas, com
capacidade de pensar e de tomar decisões e, por isso, somos
livres.

Compadre: Bom, até aí estou a entender...

Comadre: …Mas, é claro, sendo livres para agir, torna-se
necessário que tenhamos ao mesmo tempo deveres e direitos.
Por quê? Pois é muito simples ! Porque a minha liberdade só
se entende quando está de caras com a liberdade dos doutros;
ninguém está só no mundo. E se a quero usar bem tenho que a
usar com responsabilidade relativamente às outras pessoas, e
daí nascem os meus deveres. Mas como também sou uma
pessoa que deve ser respeitada pelos demais, da mesma forma
tenho os meus direitos. Tanto os deveres como os direitos
valem para todos e todas e ninguém pode retirar-lhes a sua
validade.

Compadre: Como é isso?

Comadre: Então? Pois olhe que o assunto ainda vai mais
longe, pois repare que temos de ter em conta que, à luz da fé,
não só somos pessoas inteligentes e livres, como também
somos filhos e filhas de Deus, redimidos com o sangue precioso
de Jesus Cristo. Isto faz de nós herdeiros da glória de Deus. A
nossa dignidade então não tem limites!
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A
Biblia

Textos bíblicos para refletir sobre a imagem e
semelhança com Deus

Gn 1, 27: E Deus criou o ser humano à sua imagem, à imagem
de Deus o criou: homem e mulher os criou.

Deus é invisível, mas atribui ao ser humano uma dignidade
tão grande que o transforma em seu representante perante a
criação. Essa dignidade é igual para o homens e para a mulher.
Honrando a imagem divina de cada ser humano, lançamos
o mais sólido fundamento possível dos direitos humanos,
pois se transforma toda a vida humana em algo de sagrado
(Mt 25, 40.45)

Lev 19, 32: Põe-te de pé perante um ancião e honra a sua
pessoa: isto é temer ao teu Deus. Eu sou Javé…

Para Israel a fé era algo de muito concreto, que se vivia
inclusivamente no simples gesto de mostrar reverência e
respeito a um ancião. Aqui se torna palpável o sentido do
respeito perante a dignidade de um ser humano
(Ex 22, 20-22). No livro do Levítico também lemos: Não
amaldiçoarás um mudo, nem porás um tropeço diante de um
cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou Javé (Lev 19, 14).
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Sal 8, 4-7: Ao contemplar os céus, obra das tuas mãos, a lua
e as estrelas que lá colocaste, que é o homem para que te
lembres dele, o filho de Adão para que dele cuides? Apenas o
fizeste inferior a Deus, de honra e glória o coroaste; confiaste-
lhe a obra das tuas mãos, colocaste debaixo dos seus pés tudo
o que existe.

O salmista medita aqui sobre a grandeza da pessoa humana:
a sua dignidade é tão grande que o criador de todo o universo
está dependente dela (Eclo 16, 17-23; 17, 15.19-21) e lhe
confia as obras da sua própria criação.

Eclo 17, 1-14: …Deus encheu os seres humanos de sabedoria,
inteligência, ensinou-lhes o bem e o mal.. Pôs o seu olhar
sobre os seus corações, a fim de lhes mostrar a grandeza das
suas obras. E concedeu-lhes que celebrassem eternamente as
suas maravilhas.

Neste belo capítulo do Livro do Eclesiástico, o autor reflete
com profundidade sobre Gn 1, 26-30 e descreve como Deus
revestiu o ser humano de um poder como o seu e o criou à sua
própria imagem: impôs o  seu temor a todo o  vivente (3-4)…
Toda esta passagem é um hino à dignidade humana: a mulher
e o homem estão dotados de inteligência, são capazes de
distinguir entre o bem e o mal, de maravilhar-se perante as
obras de Deus e de receber os seus mandamentos. Por isso
Deus vigia os seus caminhos e os envolve com a  sua imensa
misericórdia: Todas as suas obras estão perante Ele como o
sol… todos os seus pecados estão à sua vista. O Senhor, que é
bom e conhece as suas criaturas, não as afasta nem abandona,
mas as perdoa (19-21).

Jo 1, 14: E o verbo se fez carne e  habitou entre nós…

Ao assumir a  nossa carne, toda a pessoa humana fica revestida
da nova dignidade de Cristo. O Concilio Vaticano II diz: “O
Filho de Deus com a sua encarnação uniu-se de certo modo
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com todo o ser humano. Trabalhou com mãos humanas, pensou
com inteligência humana, amou com coração humano. Nascido
da Virgem Maria fez-se verdadeiramente um de nós,
semelhante em tudo a nós, menos no pecado” (GS 22).
(Rom 8, 14-17)

2. Vencer o medo

O obstáculo principal para o reconhecimento
e a defesa dos direitos humanos.

“Assim diz o Senhor aos profetas
que enganam o meu povo:
quando têm alguma coisa para mastigar,
anunciam a paz,
e declaram uma guerra santa
a quem não lhes enche a boca…
Eu, porém, estou cheio de força,
do espírito do Senhor,
de justiça, de fortaleza,
para denunciar a sua maldade a Jacób,
e a Israel o seu pecado.”

Miquéias 3, 5.8
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O Padre Estêvão
escreve às suas comunidades…

O Padre Estêvão é um sacerdote nicaragüense de 43 anos e já
leva 12 anos na região montanhosa de Musayamba. A sua
paróquia foi zona de guerra e agora está infestada de bandos.
Exerce o seu apostolado em circunstâncias muito difíceis.

“Escrevo-lhes com o coração ferido pela situação de violência
que atravessam as nossas comunidades. Diariamente circulam
aqui em Musayamba notícias de seqüestros, roubos e mortes,
que nem sequer são publicitados nos meios de comunicação
nacionais, por causa do isolamento em que vivemos... Estamos
praticamente sós, sem que o exército ou a polícia se dêem ao
trabalho de pelo menos travar tão horríveis atropelos; nem
sequer os tribunais nos amparam, pois nem sequer em casos
de crimes provados se aplica a lei, por razões de compadrio e
corrupção.

Regressando ontem da nossa formosa missão paroquial,
deparamo-nos, no vale do rio Colorado, com o cadáver de um
rapaz selvaticamente esfaqueado. Era Carlito Porras, o
simpático jovem que animava com a sua viola as celebrações
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da Palavra na comunidade de El Corozo! Chorei ao recolher o
seu corpo mutilado e maltratado, abandonado no lodaçal. Tinha
sido cobardemente assassinado por membros do bando de El
Esquirín, como logo se veio a saber.

No meio do pranto e lamentos dos seus familiares senti-me,
confesso-lhes sinceramente, prostrado… Não encontrava
palavras para consolar-me e consolá-los. Clamei então a Deus
no meu interior: Senhor faz alguma coisa, estende a tua mão
e não esqueças os humildes. Como podes tolerar que o injusto
te despreze e que possa pensar: Deus não me pedirá contas?
Mas tu vês tudo, tu reparas nos tormentos e na opressão e os
tomas em conta. O pobre confia em ti, pois proteges o órfão!
(Sal 10, 12-14). Esta oração reconfortou-me e deu-me forças
para dirigir-me à comunidade.

Tivemos uma emocionante missa a transbordar de testemunhos
de apreço por Carlitos… Contemplando ainda na minha mente
o seu cadáver eu me pergunto se a sua vida roubada voltará a
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ressoar no meio de nós com testemunhos de serviço e
compromisso, ou se também tomaremos a mão do assassino
com a nossa indiferença.

Cada vez que nos reunimos na paróquia ouço histórias de
assaltos nos caminhos e de violações das suas mulheres. Não
podemos continuar a permitir que quarenta malandros
organizados aterrorizem quatrocentas famílias dispersas! Vocês
se recordam que quando a guerra seqüestrou aqui na paróquia
o diácono Estanislau Pérez nós nos mobilizamos e
conseguimos que os seus captores o entregassem. Eu mesmo
encabecei essa mobilização apesar das ameaças e dos perigos.

Nenhum malandro pode sobreviver sem o apoio de vocês
os agricultores; necessita de informação, necessita de
comida, necessita de proteção… Chegou a hora de vencer o
medo que nos ata os pés e as mãos! Unamo-nos e organizemo-
nos para vencer o terror!

Deixar-nos vencer pelo medo neste momento é  um pecado
contra a fé. Quantos de nós continuaremos a contribuir para
manter esta situação de morte através da nossa covardia,
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indiferença e cumplicidade? Na presença de Deus, eu mesmo
me acuso de não ter dado a conhecer até agora diante da Igreja
de Nicarágua o que se passa entre nós! Quando chegará o dia
em que toda a Igreja reaja quando se toca no mais humilde
dos seus membros? Só então poderemos chamar-nos
verdadeiramente Igreja de Jesus!

Na nossa paróquia contamos com uma rede de 53 comunidades,
com os respectivos responsáveis. Se cada vez que os bandos
tocam em algum dos nossos vizinhos ou familiares, nós
reagirmos todos como um só corpo, verão como as coisas
mudam.

Espero que leiam esta carta nas suas capelas no próximo
domingo e que, quando nos encontrarmos novamente, tragam
já propostas concretas sobre o que devemos e podemos fazer
como Igreja.

A todas e a todos saúda carinhosamente no Senhor,
Esteban Acevedo, presbítero

Se a polícia por acaso consegue
deitar a mão a um bandido,
ninguém tem coragem de a

presentar a denúncia perante o
juiz. São os próprios bandidos
que se apresentam por vezes
como defensores dos direitos

humanos, exigindo a libertação
dos seus cúmplices, pois que

esse é o melhor caminho.
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Onde estará a
verdadeira causa de
toda esta violência?
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Vamos dialogar
1. Vivemos nos nossos lugares situações parecidas com as

que vive a comunidade do Padre Estêvão?  Como
encaramos a sua proposta?  Parece-nos realista?

2. Perante estas situações de violência, que podemos fazer
nós?  Temos propostas concretas?

3. Que quererá dizer-nos o sacerdote quando diz que deixar-
se vencer pelo medo é um pecado contra a fé? Em que
sentido afirma  isto ? Estamos ou não de acordo com ele?
(Compare Mc. 4, 40)

4. Comentemos esta frase: Só no dia em que toda a nossa
Igreja reagir quando está em jogo o mais humilde dos
seus membros, poderemos verdadeiramente chamar-nos
Igreja de Jesus… Que pensa você sobre isto? Partilhe com
o grupo a sua opinião e compare. Mt 25, 40 y 45

Meditemos: Sal 43 (42)
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Textos bíblicos para refletir sobre o medo:
Jo 7, 11-13: Porém ninguém se manifestava abertamente, por
medo dos judeus (13)… Celebrava-se a festa da Páscoa e Jesus
sobe discretamente a Jerusalém, confundindo-se com a
multidão para não chamar a atenção das autoridades, que o
seguem para matá-lo. Perguntam às pessoas com desprezo se
tinham visto esse homem e perante isso todo o mundo falava
dele em voz baixa. As opiniões sobre Jesus eram contraditórias.
Uns diziam: “É uma pessoa muito boa”. Outros afirmavam:
“Sem dúvida que é um homem que engana o povo”. Mas
ninguém se pronunciava abertamente, por medo dos judeus.

Jo 9, 17-29:  Os pais (do cego de nascença, que tinha sido
curado por Jesus) responderam assim por medo aos judeus,
pois estes tinham decidido expulsar das suas comunidades os
que reconhecessem que Jesus era o Messias. Novamente,
confessar a Jesus dá medo, pois é comprometedor. Por isso os
pais do cego evitam dar uma resposta direta às perguntas
insistentes dos fariseus.

Jo 12, 42: Apesar de tudo, muitos acreditaram n’Ele, mesmo
entre os chefes; mas não se atreviam a professar em público a
sua fé por medo de que os fariseus os expulsassem.

Jo 19, 38: Depois disto (da crucificação) José, do lugar de
Arimatéia, apresentou-se a Pilatos; era  discípulo de Jesus,
mas em segredo, por medo dos judeus.

Jo 20, 19: Na tarde desse mesmo dia (da aparição do
Ressuscitado a Maria Madalena), o primeiro da semana, os
discípulos estavam com  as portas fechadas por medo dos
judeus… Perante o horror da crucificação, os discípulos estão
aterrados e fecham-se em casa  completamente desanimados

At 4, 13: Ficaram admirados (os Chefes, os Anciãos e os
Doutores da Lei) ao verem a segurança com que falavam Pedro
e João, pois eram homens sem instrução e desconhecidos.
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Identificavam-nos como seguidores de Jesus… A mudança de
atitude dos discípulos é surpreendente: em vez de continuarem
encerrados, paralisados pelo medo, saem para as ruas de
Jerusalém e vão ao próprio templo  para anunciar a ressurreição
de Cristo e proclamar a sua mensagem desafiando abertamente
as autoridades judaicas. Que se passou? Donde lhes vem tanta
coragem? Receberam o dom do Espírito Santo que infundiu
neles a fortaleza para enfrentar os perigos e superar os próprios
medos. E, no entanto, não se fiam em si mesmos, mas pedem
humildemente a Deus o dom da valentia: E agora Senhor, olha
as suas ameaças e concede aos teus servos anunciar a tua
palavra com toda a valentia (At 4, 29).

(At 5, 27-29): O Sumo Sacerdote interrogou (os apóstolos):
Não lhes proibimos expressamente de ensinar nesse Nome?
No entanto vocês difundiram por toda a Jerusalém a sua
doutrina e querem fazer cair sobre nós o sangue desse homem.
Pedro e os apóstolos responderam: “É preciso obedecer a Deus
antes que aos homens.”
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3. Clamor a partir da angústia
Este pobre gritou,

o Senhor o ouviu e o salva.
Salmo 34 (33), 7

Não temas, pois eu estou contigo,
Não olhes com desconfiança, pois eu sou o teu Deus,

eu te dou forças, eu sou o teu auxílio
e com a minha direita vitoriosa te sustentarei.

Isaías 41, 10

1. Leiamos em grupo o Salmo 56 (55) e comentemos aquilo
que nele nos chama mais a atenção.

2. Se comparamos a situação do salmista com a das
comunidades agrárias em situação de violência, que
versículos escolheríamos para expressar a nossa própria
situação?

3. Quais são os sentimentos que o salmista expressa a Deus?
Examinemos com muito cuidado os seus sentimentos e
tomemos nota deles.

Meu Deus,
tem compaixão de mim,
pois há
quem me queira destruir,
oprimindo-me e fazendo-
me guerra todo o dia

Sal 56 (55), 2.4
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4. Seremos também nós capazes de orar com a mesma força
do salmista? Procuremos escrever o  nosso próprio salmo,
tendo em conta o que realmente estamos a viver nas nossas
comunidades.

Veja! Tambéem se podem
aproveitar estos salmos
na sua comunidade...

Meditemos: Mc 4, 35-41; Is 41, 8-16; Ef 6, 10-19.
- Sal 3: clamando a Deus entre os seguidores…

- Sal 7, 2-10:  buscando refúgio em Deus perante os que
assaltam e matam, o salmista manifesta a sua inocência e
anuncia a ruína dos malfeitores…

- Sal 10 (9), 1-18: para invocar a Deus contra os violentos…

- Sal 13 (12): quando nos sentimos abandonados por Deus
e queremos pedir a sua misericórdia…

- Sal 42 (41), 9-12: para pôr a nossa confiança em Deus no
meio da perseguição e do perigo...

- Sal 43 (42): Para pedir a Deus justiça perante a opressão…

- Sal 53 (52): quando sentimos que já ninguém busca a
Deus…

- Sal 55 (54): para implorar proteção no meio do
desalento…
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- Sal 57 (56): para implorar a proteção de Deus no meio do
perigo…

- Sal 59 (58): contra os violentos que destroem o povo…

Expressemos perante Deus o que estamos vivendo…
Certa tarde o Sr. João visitou a sua comadre D. Maria e falaram
sobre os salmos… Estavam preocupados por causa da situação
de violência que rodeava as suas comunidades. Ambos são
membros do Conselho Pastoral da sua paróquia

João: Acredita, que lhe diga que eu nunca, realmente nunca
tinha pensado em ler e rezar os salmos, aplicando-os aos bandos
armados que tanto mal fazem as nossas comunidades?

Maria: Claro, João! Estamos acostumados a ler a Bíblia nas
nuvens! Quando eu me dei conta disto até me assustei. Pois
para a gente isso é política. Já reparou que nas nossas rezas
deixamos transparecer muito pouco a realidade que nos rodeia?
Há gente que prefere continuar a cantar versos enquanto os
ladrões e os malandros metem medo a todo o mundo na
comunidade. Às vezes as pessoas armadas chegam até às
capelas com as suas espingardas enquanto a pobre gente
continua a bater palmas e a cantar sem reparar nisso.

João: Mas Maria, celebrar com cânticos e palmas é uma coisa
muito alegre! A comunidade motiva-se e toda a gente participa.
Que é que isso tem de mal? Eu até gosto disso. Mas talvez
você tenha razão numa outra questão que tocou: Não estaremos
nós a fugir à realidade celebrando dessa maneira? Pois a Bíblia
nunca fecha os olhos perante a realidade, por mais
conflitiva que ela seja. Escute por exemplo esta passagem,
comadre: “Põe-se emboscado junto aos povoados e às
escondidas mata o inocente. Tem os olhos fixos no pobre,
esconde-se como leão no seu covil para arrebatar o indefeso
e arrastá-lo nas suas redes. Abaixa-se, deita-se por terra e as
suas garras caem em cima dos infelizes. Depois diz em seu
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coração: Deus esquece-se  ou tem a cara tapada, pois não vê
o que se passa”. (Sal 10, 8-11)

Maria: Que horror! Isso nós mesmos o poderíamos ter escrito!
Olhe que no sábado passado Julião Roque tinha um filho doente
que precisava de ser operado. Então foi à aldeia vender as
duas mulas que tinha para pagar ao médico. Mas, quando
regressava a casa, assaltaram-no e até a camisa lhe levaram...
E o miúdo morreu!
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João: Escute a propósito disso: “Acaso não compreenderão
os que  praticam a iniquidade, que devoram o meu povo, como
quem come pão, e que não invocam a Deus?” (Sal 53, 5-6)

Maria: Olhe, João, isso está terrível! Eu creio que as
comunidades se animariam muito se escutassem esses salmos...
Mas alguns parece que preferem continuar a bater palmas e a
cantar para esquecer os horrores que estamos a viver, em vez
de enfrentá-los, clamando a Deus por tanta violência.

João: Cantar para mim está bem, Maria, contanto que a
comunidade também clame a Deus com os salmos e não vire
as costas a esses horrores que estamos a viver. Na Bíblia os
crentes não tinham medo de apresentar perante Deus a
verdadeira situação que estavam a viver…

Maria: Pois até reclamavam e discutiam com Ele, como fez
Jób!… Eu  creio que eles o faziam porque se consideravam
filhos de Deus; com um pai ou com uma mãe uma pessoa
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discute e depois se reconcilia e faz as pazes. Mas eu por vezes
me pergunto se nós teremos verdadeiramente confiança em
Deus... Não nos estaremos comportando mais como escravos,
pensando que se não estivermos sempre a louvar, Ele nos vai
castigar? Não será que temos medo de Deus porque ainda O
não conhecemos? Creio que se o conhecêssemos um
pouquinho mais, teríamos mais confiança e amor.

Por isso eu penso muito nas palavras do Apóstolo Paulo: “Vós
não recebestes um Espírito que vos escravize e volte a encher-
vos de medo; mas recebestes um Espírito que faz de vós filhos
adotivos. É por Ele que clamamos: Abbá!, ó Pai ! Esse mesmo
Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos
de Deus” (Rom 8, 15-16).

Não acredita, João que se assimilarmos isto a fundo, também
as nossas orações começarão a expressar tudo o que estamos
vivendo?
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João: Claro que sim! Mas enquanto não dermos esse passo,
quem de nós se atreveria a rezar como o salmista? Imagina-se
você reclamando a Deus porque Ele se ocultou à nossa vista?
Dizendo-lhe, por exemplo: “Até quando, Senhor, continuarás
a esquecer-me? Até quando esconderás de mim o teu rosto?
Até quando, Senhor, sentirei receio na minha alma e tristeza
no meu coração, dia após dia? Até quando triunfará o meu
inimigo sobre mim ? Senhor, meu Deus, olha para mim e
responde-me. Ilumina os meus olhos para não adormecer na
morte.” (Sal 13, 2-3)

Maria: Há uma coisa que eu me pergunto, João: Será que
Deus não atua, porque nós não confiamos n’Ele?

João: Sim, uma boa pergunta, Maria!… Em meu entender
Deus responde sempre, mas não necessariamente como nós
desejamos. Talvez nós preferíssemos que nos retirasse as
provas e os sofrimentos, mas Ele talvez responde dando-nos
forças para enfrentá-los, sem nos tirar as dificuldades. Como
aconteceu com Jesus no Getsemani! Porque Deus continua a
ser Deus: Ele é o criador e nós as suas criaturas. Não podemos
dispor d’Ele a nosso gosto, mas Ele, pelo contrário, deve dispor
de nós. Pela Escritura nós sabemos que Ele aborrece a injustiça
e ama o bem... Esforcemo-nos pois em servir praticando o
bem e a justiça!
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Maria: Pois, está certo!… Já o dizia o profeta Oséias, a
propósito do que vínhamos falando: “os ladrões roubam nas
casas e os bandidos assaltam nos caminhos. Mas eles nem se
preocupam em pensar que eu tenho presente a sua maldade.
Agora mesmo as suas obras estão diante de mim acusando-
os” (Os 7, 1)

João: Sim, nunca me tinha fixado nessas palavras do profeta!
É exatamente o que estamos a viver!

Maria: E você pensa que se nos confiarmos a Deus nesta
situação alguma coisa vai mudar?

João: Porque não? Expressando a Deus a nossa dor, o nosso
temor e a nossa esperança, encontraríamos novas forças para
atuar e sairíamos desta passividade e desta mudez desesperada
em que nos encontramos. Acabaríamos também exclamando
com o salmista: “Senhor, tu escutas a prece dos humildes, os
alentas e os atendes. Farás justiça aos órfãos e oprimidos e
já não nos dominarão homens de barro.” (Sal 10, 17-18)

Dialoguemos

1. Comente espontaneamente em grupo a conversa entre João
e Maria: Que lhe parecem as suas reflexões? Está de acordo
com algumas delas?  Poderia explicar o  seu próprio ponto
de vista?

2. “Na Bíiblia os crentes não tinham medo de apresentar
diante de Deus a verdadeira situação em que viviam”…?
Está de acordo com esta observação de João? E nós
porventura também expressamos nas nossas celebrações
a verdadeira situação que vivemos dentro das
comunidades? Qual é a sua experiência pessoal?
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Graças a Gamaliel estamos
livres ! Vamos contar-lhes

tudo o que se passou…

A comunidade buscou um texto
bíblico para iluminar a sua

situação e interpretou-o à luz
daquilo que estava vivendo…

(At 3, 3-11; 4, 1-3)

(At 4, 23-34) (At 4, 24-28)

Leiamos At 4,23-31
Ultima hora, última
hora ! Os apóstolos
Pedro e João foram
presos por causa de
curar um doente e

anunciar a
Jesus no templo de

Jerusalém.

Joana, que injustiça !
Isto viola os direitos humanos !

Que é que vai agora fazer a
comunidade de Jerusalém ?
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(At 4, 29)

(At 4, 31)

Agora Senhor, olha as suas
ameaçase concede valentia
aos teus servos !Manifesta o
teu poder com sinais de vida
e de esperança entre nós!

Quando terminaram a sua Oração,
todos estavam cheios do spírito Santo

e saíram à rua cheios de coragem.
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Perante uma violação de direitos humanos, que passos deu a
comunidade de Jerusalém?
1. A comunidade reúne-se para rezar pelos irmãos que estão

presos.
2.  Escuta o seu testemunho quando sai da prisão e regressam

do interrogatório das autoridades.
3. Respondem invocando espontaneamente a Deus e

inspiram-se num salmo do Antigo Testamento para
iluminar a sua situação.

4. Interpretam o salmo à luz da nova situação que estão a
viver.

5. Pedem a Deus que lhes dê força e coragem para não se
deixarem intimidar pelas ameaças dos adversários e para
continuarem a anunciar o Evangelho com sinais de vida e
de esperança.

6. A comunidade recebe o Espírito Santo como no
Pentecostes e sai para a rua a anunciar o Evangelho com
determinação e coragem.

4. Ato penitencial
Preparemos entre todos um ato penitencial…Disponhamo-nos
a expressar o nosso próprio arrependimento por essa parte
de responsabilidade que corresponde a cada um de nós,
face à violência que inunda de morte e desgraça as nossas
comunidades.

1. Guardemos uns minutos de silêncio e interroguemo-nos
na presença de Deus:

Participei em atos de violência, causando dano e destruindo
a vida de outras pessoas?

Senhor, tem piedade!
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Apoderei-me injustamente dos seus bens, por meio de
roubo, ameaça, exploração ou chantagem?

Senhor, tem piedade!
Prejudiquei intencionalmente a vida de outros, assinalando-
os com as minhas palavras, para que fossem agredidos?

Senhor, tem piedade!
Proferi palavras injuriosas, que semeiam ira e rancor?

Senhor, tem piedade!
Cultivo em mim o ódio e o ressentiment?

Senhor, tem piedade!
Aceitei tirar algum benefício da violência praticada por
outro?

Senhor, tem piedade!
Fiquei indiferente perante a violência que atingia outras
pessoas?

Senhor, tem piedade!
Menti e enganei outros, para aproveitar-me deles?

Senhor, tem piedade!
Fiquei passivo perante estas situações deixando-me arrastar
pelo medo e pela covardia?

Senhor, tem piedade!
Tenho atitudes ofensivas para com os outros?

Senhor, tem piedade!

2. Busquemos símbolos de violência e de morte para colocar
em frente do grupo, junto a um crucifixo…

3. Rezemos juntos o Pai Nosso.
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Oração pelos direitos fundamentais
Senhor, eu te peço esta noite
que nos dês a cada um de nós
valentia, coragem e decisão
porque há muito por fazer:
coisas dignas para tantos que são
teus filhos;
há que criar e buscar fontes de
trabalho
porque não há pão;
há que buscar não sei quantas
soluções
para curar as doenças,
e há que solucionar os problemas
da educação e do descanso.

Quantas coisas
teria para pedir esta noite!

Senhor, eu peço para mim mesmo
uma coisa fundamental:
que me tornes fiel
que não me canse nunca
de pronunciar o teu Nome
e de caminhar com o meu povo
ajudando-o a que todos lutemos juntos.
Amém.

Mons. Enrique Angelelli,
bispo argentino assassinado por defender

os direitos humanos.
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5. A sua vontade é a justiça
O Senhor faz justiça

dá razão aos oprimidos.

Salmo 103 (102), 6

Promover  os direitos fundamentais
Todo o ser humano tem direito à existência, à integridade física,
aos meios indispensáveis e suficientes para um nível de vida
digno, especialmente no que se refere à alimentação, ao
vestuário, à habitação, ao descanso, aos cuidados médicos.

Paz na  Terra, 5 e 19
João XXXIII

Maria: Olá, profeta, como está? Há quantos dias o não vejo!

Amós:  Viva, Maria, não há quem te veja! Pode-se saber donde
vens a estas horas?
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Maria: Pois venho de fazer as minhas compras no mercado,
profeta. Consegui umas frutas muito saborosas. Tome esta
manga bem bonita, para que saboreie uma coisa da a regiaõ…

Amós: Muito obrigado, Maria, logo se vê que é muito
saborosa. Quer acreditar que eu também gosto de ir ao
mercado?

Maria: De verdade, profeta?

Amós: Sim, e um dia tive uma experiência muito curiosa:
andava eu pelo mercado de Samaria quando me pus a
contemplar um cesto de figos maduros; pareciam muito
saborosos e madurinhos! Tinha vontade de comer uma dúzia,
mas quando os toquei para ver como realmente estavam,
verifiquei que estavam a apodrecer... Então compreendei de
verdade o que se estava a passar com Israel e, como um
relâmpago, lembrei-me da Palavra do Senhor: Chegou o fim
para o meu povo de Israel; é inútil esperar por mais tempo (8,
2). Mas a verdade é que o rei e a alta classe de Israel estavam
muito tranqüilos e contentes. Como a economia do país
funcionava e eles viviam no meio do luxo, pouco lhes
importava a situação do resto do povo! Eram semelhantes
àqueles figos.

Maria: E você profeta, que fez então perante isso?

Amós: Pois disse na cara dos governantes e dos poderosos
algumas verdades que eles não gostaram de ouvir! Chamei-
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lhes a atenção de que vendiam o inocente por dinheiro e o
necessitado por um par de sandálias. E ainda que calcavam
os pobres no solo e  impediam os humildes de conseguir o que
desejavam (2, 6). Os comerciantes, só para dar-te um exemplo,
vivam inquietos durante os dias de descanso religioso, de tão
impacientes que estavam por prosseguir os seus negócios,
aproveitando-se dos pequenos produtores! Eu lançava-lhes isso
na cara de uma forma muito clara em nome de Deus:  Dirijo-
me a vós, exploradores do pobre, que quiseram fazer
desaparecer os humildes: Não sois vós os que dizem: Quando
passará a festa da lua nova ou quando terminará o sábado
para que possamos vender o nosso trigo ou abrir os nossos
celeiros, diminuindo o efá, aumentando o siclo e falseando a
balança para defraudar? Vós jogais com a vida do pobre e
do miserável por um pouco de dinheiro ou por um par de
sandálias. (8, 4–7)
Ficava furioso com a
indiferença dos ricos de
Israel que, estendidos em
camas de marfim ou
recostados nos seus
sofás, comem cordeiros
do rebanho e os novilhos
mais gordos do estábulo,
enquanto folgam ao som
da harpa e como Davi
inventam canções.
Bebem vinho por
grandes taças e
perfumam-se com óleos
preciosos, mas não se
incomodam com a
desgraça do seu povo. O
Senhor me mandou por
isso anunciar-lhes o seu
juízo: Eu aborreço o luxo
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Deus quer que
a justiça corra como a água...

insolente de Jacó e detesto os seus palácios; por isso entregarei
às mãos do inimigo a cidade com todos os seus habitantes
(6, 4-8) (3, 9-15;  4, 1-3;  5, 10-11)

Maria: Isso  é muito forte, profeta! Muito forte! E mais ainda
naquele  momento em que a eles nada lhes importava. Sentiam-
se tão seguros no meio do luxo e das riquezas e apoiados em
boas alianças militares e econômicas que tudo parecia correr
bem para eles! (6, 1-14; 5, 18-20; 6, 14-15)

Amós: É assim! Mas Deus me impelia a dizer-lhes sempre de
novo com toda a clareza:  Quero que a justiça seja tão corrente
como a água, e que a honradez cresça como uma torrente
inesgotável (5, 21-24). Uma e outra vez os advertia: Busquem
o bem e não o mal se querem viver, para que assim Javé esteja
convosco, como tantas vezes o repetem. Aborreçam o mal e
pratiquem o bem, imponham a justiça nos tribunais e talvez
Javé Sabaot tenha piedade do resto de José (5, 14-15).
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Maria: Acho interessante um pormenor, profeta: como se
entende isso de que, no meio de tantas injustiças, aqueles
israelitas se aproveitavam dos pobres e os maltratavam,
enquanto continuavam a dizer que Deus estava com eles?

Amós: Isso para mim era o mais incrível de tudo, Maria, o
mais incrível! Sempre que eu procurava sacudi-los com as
minhas palavras, atiravam-me na cara de que também eles eram
descendentes de Abraão e povo eleito de Deus. Como se a
aliança fosse apenas uma herança e assim se tornasse uma
coisa própria e não constituísse uma responsabilidade e uma
tarefa a realizar! Sem dúvida que os responsáveis desta forma
de se comportar eram os próprios sacerdotes: eles
tranqüilizavam a consciência dos poderosos, fazendo-lhes crer
que o essencial para Deus eram os seus santuários e as muitas
rezas e sacrifícios que ofereciam nos seus altares,
completamente virados de costas para o destino dos pobres do

povo e contra a justiça e o direito.  E o pior de todos esses
sacerdotes cegos e rebeldes para com Javé era Amasias, o
sacerdote principal do grande santuário de Betel, o centro
religioso da nação. A cada passo o rei e os nobres chegavam
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ali nas suas luxuosas carruagens. E era vê-lo! Amasias recebia-
os muito sorridente, pois lhe levavam dinheiro (4, 4). Deus,
por sua vez, me impelia a dizer-lhes em seu nome: Não me
procurem em Betel (5, 5), pois quando eu tomar conta dos
crimes de Israel, nesse dia eu me lançarei contra os altares
de Betel: transformarei em pedaços as suas fachadas e cairão
por terra (3,14).

Maria: Como é que Deus havia de estar nesse lugar!

Amós: Sim Maria, por isso eu lhes dizia: Odeio e aborreço as
suas festas religiosas e não me agradam as suas reuniões,
Não gosto das suas oferendas nem das vítimas consumidas
pelo fogo; não me chamam a atenção os seus sacrifícios.
Afastem para longe de mim o ruído dos seus cantos, não me
incomodem com a música das suas harpas. Eu quero que a
justiça seja tão corrente como a água e que a honradez cresça
como uma torrente inesgotável (5, 21-24)

Maria: Agora compreendo por que Amasias pediu ao rei que
o expulsasse do seu reino! (7, 10-13) Você, profeta, era
demasiado religioso para essa gente!
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Dialoguemos
1. Considera que a mensagem do profeta Amós tem alguma

coisa a ver com o tema dos direitos humanos? Comente
em grupo o seu ponto de vista…

2.  Relacione o tema dos direitos fundamentais, ou seja o
direito à alimentação, à habitação, à saúde e à educação,
com a mensagem de Amós.

3. Segundo Amós e os outros profetas do Antigo Testamento,
tem Deus algo a ver com o respeito pelo direito dos pobres?
Leia, por exemplo (Is 1, 12-17) e  (Jer 22, 13-17) e
explique o seu ponto de vista ao grupo…

4. Se o profeta Amós vivesse hoje, encontraria coisas
parecidas às da Samaria? Em que sentido? Qual imagina
que seria a sua mensagem?

Meditemos:

(Is 65, 17-24); (Ne 5, 1-13); (Is 9, 1-6); (Is 61, 1-3);

(Mi 3, 1-12); (Job 24, 1-12); (Ex 3, 1-10); (Lev 19,9-10)
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Amanhã, meu filho, tudo será diferente
Amanhã, meu filho, tudo será diferente!
A angustia ir-se-á embora
pela perda do fundo
que hão de fechar para sempre
as mãos dos homens novos.
Reinará o lavrador sobre a terra que é sua
- pequena, mas sua -
florescida nos beijos do seu trabalho alegre;
não serão prostitutas as filhas do operário,
nem as do agricultor;
pão e roupa fará do seu trabalho honrado,
acabarão as lágrimas do lar proletário.
Amanhã, meu filho, tudo será diferente
Sem chicote, sem prisão, nem balas de espingarda
que reprimam as idéias.
Caminharás pelas ruas das cidades,
nas tuas mãos as mãos dos teus filhos,
como agora eu não posso fazer contigo!

Edwin Castro,
poeta nicaragüense 1958
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Textos bíblicos para refletir sobre a justiça social
Lc 16, 19-31: Retorquiu o rico: “Então, pai, eu te peço que
mandes Lázaro ir ter com os meus familiares, onde estão os
meus cinco irmãos, para que os advirta, para que não venham
também eles parar a este lugar de tormento.” E Abraão
respondeu: “Têm Moisés e os profetas; que os escutem.”
(27-29)

Por meio desta parábola do homem rico que vivia
esplendidamente e do pobre coberto de chagas que nem sequer
tinha uma migalha de pão, Jesus trata de sacudir a indiferença
dos seus ouvintes, perante a situação das pessoas a quem são
negados os seus direitos humanos mais básicos. O rico,
pessoalmente, não tinha feito nenhum mal a Lázaro,
simplesmente tinha ficado insensível perante os seus
sofrimentos; foi incapaz de misericórdia e de solidariedade
(Ez 16, 49). Foi esse o seu pecado. Jesus nos adverte que há
que escutar a mensagem de Moisés (Dt 15, 11) e os profetas
(Is 58, 7) e pô-lo em prática, pois disso depende o sucesso ou
o fracasso definitivo de nossas vidas perante Deus. O Concílio
Vaticano II nos impele a realizar todos os esforços para que
desapareçam “as diferenças econômicas verdadeiramente
monstruosas que existem hoje e continuam a crescer” (GS
66). Com esta parábola Jesus nos convida a promover os
direitos humanos mais fundamentais e nos adverte que fazê-
lo ou deixar de fazê-lo toca no próprio coração da nossa fé e
põe em jogo a nossa salvação eterna.

1Jo 3, 15-17: Aquele que não ama, permanece na morte. O
que odeia o seu irmão é um assassino, e, como o sabem, no
assassino não permanece a Vida eterna. Ele  (Jesus Cristo)
sacrificou a sua vida por nós, e nisto conhecemos o amor;
assim também nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos.
Quando alguém desfruta das riquezas deste mundo e, vendo a
seu irmão em dificuldade, lhe fecha o coração, como pode
permanecer nele o amor de Deus?
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Tgo 2, 15-17: Se a um irmão ou a uma irmã lhes falta a roupa
e o pão de cada dia, e um de vós lhes diz: “Passem bem; que
não sintam frio nem fome”, sem dar-lhes o que necessitam, de
que lhes aproveita ? Assim se passa com a fé que não se
manifesta através das obras: está completamente morta.

Esta passagem de a carta de São Tiago mostra, uma vez mais,
que não se pode ser cristão sem comportar-se de forma
que todas as pessoas possam exercer os seus direitos
fundamentais. A falta de roupa e de pão são apenas um
exemplo das necessidades fundamentais; a lista poderia
ampliar-se e incluir cuidados médicos, educação, acolhimento,
atendimento, etc. no sentido de dar-lhes o que necessitam e
que não deve entender-se unicamente no sentido da esmola;
esse dar, em última análise, significa a disposição de partilhar
as nossas próprias capacidades criativas, o nosso trabalho, por
exemplo, encaminhando para respostas aos problemas que a
pobreza levanta.
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6. Jesus convida-nos
a partilhar o pão e a vida

(Mt 15, 29-39)

Maria: Há uma coisa, João, que a mim dá muito que pensar:
que tanta gente no mundo nem sequer tenha que comer! De
cada cinco pessoas que vivem sobre a terra, três passam fome
ou estão desnutridas. E os cientistas ao mesmo tempo estão
fazendo planos para ir povoar o planeta Marte, que está a
centenas de milhões de quilômetros de distância da terra...
Como se compreende que não sejamos capazes de resolver
um problema tão elementar como é o da fome no mundo?

João: Terrível pergunta, Maria! Na Nicarágua, lá para os lados
de Somotillo, descobriram há pouco um povoado inteiro, onde
toda a gente estava desnutrida, toda a gente!

Maria: Ah, e se você visse as pessoas da tribo chiguine da
minha comarca!

Três de cada cinco pessoas
passam fome no mundo
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João: Sem alimentação suficiente, Maria, até as capacidades
mentais de um ser humano se deterioram para sempre, pois o
cérebro fica com danos… É tão decisivo garantir um nível
mínimo de vida para todos! É uma forma de garantir a nossa
própria dignidade humana.

Maria: Olhe, João, para mim o pão ou a batata são um
alimento, mas também são um símbolo de vida, pois sem eles
não há vida. E o mesmo acontece com as outras condições
mínimas indispensáveis, como seja ter uma casinha com espaço
e segurança para toda a família, onde pais e filhos não vivam
amontoados, mas ordenadamente… ou dispor dos serviços
necessários de saúde e educação. Com um mínimo de justiça
no mundo, todos poderíamos gozar esses direitos básicos!

O pão que Jesus reparte pela multidão é um tema central
dos evangelhos.

João: Veja, Maria, que quanto mais voltas  dou a isto de que
estamos falando, tanto mais me vem à idéia aquela passagem
do Evangelho em que Jesus dá de comer à multidão...

Maria: O da multiplicação dos pães?
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João: Sim,  este relato aparece nos quatro evangelhos e até se
repete uma segunda vez em Mateus 15, 29-39 e Marcos
8, 1-10! Isto quer dizer que o pão repartido por Jesus à
multidão com fome é um  assunto central para as primeiras
comunidades! Em seis ocasiões se fala disso nos evangelhos.

Maria: E é também um tema central para toda a Bíblia, João!
Recorde o Êxodo, quando Javé alimenta o seu povo com o
maná… E também quando os profetas Elías (1 Re 17, 7-16) e
Eliseu (2 Re 4, 42-44) multiplicam o pão. Sem dúvida que os
evangelistas ao escreverem estas passagens, tiveram muito
presentes estes relatos do Livro dos Reis sobre Elias e Eliseu.

João: Está claro! Mas outra coisa interessante para mim, Maria,
é que Jesus foi ao mesmo tempo mestre e médico: durante
toda a sua vida pública curou doentes e ensinou o povo
(Mt 4, 23-25; Mc 1, 32-39), ou seja, preocupou-se por esses
dois direitos humanos tão fundamentais como são a saúde e a
educação. Neste mesmo relato da multiplicação dos pães,

(Mt 14, 13- 21; Mc 6, 35- 42; Lc 9, 12-17; Jo 6, 1-13)
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Jesus foi mestre e médico: preocupou-se por
esses dois direitos tão fundamentais que são a
saúde e a educação do povo.

Mateus apresenta o Senhor rodeado de uma multidão de
enfermos: “Numerosa multidão se acercou d’Ele trazendo
mudos, cegos, coxos, aleijados e pessoas com muitas outras
enfermidades. Colocaram-nos a seus pés e Ele os curou.
(Mt 15, 30)

Maria: Sim, é uma constante nos evangelhos: onde quer que
Jesus apareça, rodeiam-no os enfermos, buscando a saúde
(Lc 6, 17-19)…E nesse relato da multiplicação dos pães que
estamos comentando Jesus sente compaixão pelo seu povo,
que Ele vê desgarrado como ovelha sem pastor... “Tenho
compaixão deste povo: há três dias que me seguem e não têm
que comer” (Mt 15, 32).

João: Por aí se vê que o Senhor sentia profundamente a fome
do seu povo! Entre nós, em contrapartida, há tanta indiferença
perante a necessidade alheia! É como que se não nos importasse
que os outros passem fome enquanto nós tivermos que comer;
ou que os outros estejam desempregados ou expostos perante
a vida enquanto nós estamos resguardados.
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Maria: Olhe, João, creio que não devemos ser tão pessimistas!
Também há gente solidária entre nós. Eu conheço um montão
de gente comprometida trabalhando para resolver os problemas
que nos afetam. Vou-lhe dar exemplos muito concretos, para
que veja que é verdade: aí estão por exemplo todas essas
organizações que estão promovendo a agricultura orgânica,
para regenerar os solos e aumentar a produção das culturas e
para que não continuemos a destruir a natureza e passando
fome. Estão também as organizações de mulheres, que lutam
para que se lhes reconheça todo o valor e a dignidade da mulher.
Há também os que trabalham na medicina tradicional, pois
perante a escassez de cuidados médicos e o preço elevado a
que estão os medicamentos, oferece uma forma concreta de
proteger a saúde do povo. Outros ainda trabalham na
alfabetização, no apoio a micro-empresas, na educação de
adultos, na formação teológica e também no fomento da
organização popular…! Há muitas iniciativas para manter viva
a chama da esperança no meio do nosso povo; não, nem tudo
é escuridão!

João: É certo, Maria! Você tem razão; por vezes uma pessoa
só vê as sombras, por causa da dureza das situações. Mas no
meio de tanta obscuridade também há luzes, pessoas que estão
sendo testemunhas desse Deus que se manifestou através de
Jesus quando Ele repartiu o pão com a multidão: o Deus da
Vida.
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Dialoguemos
1. Jesus foi simultaneamente mestre e médico: durante toda

a sua vida pública curou doentes e ensinou o povo
(Mt 4, 23- 25), ou seja, preocupou-se por esses dois
direitos humanos tão fundamentais como são a saúde e a
educação”... Jesus, além disso, repartiu o pão pela
multidão com fome. Que conseqüências tem isto para a
nossa vida cristã, face a direitos humanos tão fundamentais
como o direito à alimentação, à saúde e à educação?

2. Que sinais de esperança vê na sua comunidade no que se
refere à promoção dos direitos humanos? Continuará Jesus
presente no meio de nós através de ações eficazes que
respondam aos problemas mais urgentes do nosso povo?

Textos bíblicos para refletir sobre o Deus da Vida:

Mt 25, 31-46: Porque tive fome e vós me destes de comer;
tive sede e vós me destes de beber; era peregrino e vós me
recolhestes; andava sem roupa e vós me vestistes; estava doente
e fostes visitar-me (35-36).

A grande pergunta no dia do juízo final será se nós
promovemos os direitos humanos dos mais fragilizados e
indefesos da sociedade.

Lc 1, 46-55: Tirou os poderosos de seus tronos e pôs em seu
lugar os humildes; encheu de bens os famintos e aos ricos
mandou de mãos vazias (52-53).

Maria recolhe no seu cântico de louvor a ação justiceira de
Deus nos tempos messiânicos, que restitui os direitos humanos
aos oprimidos e despede sem nada os que não souberam
partilhar.
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Lc 6, 20-23: Felizes os pobres, porque vosso é o Reino de
Deus. Felizes vós os que agora tendes fome, porque sereis
saciados. Felizes vós os que agora chorais, porque haveis de
rir (20-21).

Nas bem-aventuranças Jesus anuncia a libertação dos que
choram e sofrem fome, injustiças e opressão. Os seus
discípulos, portanto, atuarão na mesma linha libertadora de
Deus: multiplicando o pão e o que promova a vida e a alegria
para os mais pobres e excluídos da sociedade, tal como o fez
Jesus.

Lc 10, 25-37: Um samaritano chegou ao pé dele e, vendo-o,
encheu-se de compaixão. Aproximou-se, ligou-lhe as feridas,
deitando nelas azeite e vinho, colocou-o sobre a sua própria
montada, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia
seguinte, tirando dois denários, deu-os ao estalajadeiro,
dizendo: “Trata bem dele e, o que gastares a mais, pagar-te-ei
quando voltar” (33-35).

O discípulo e a discípula de Deus atuarão como o bom
samaritano  frente àqueles a quem lhes são negados os seus
direitos mais fundamentais, pondo todos os seus recursos e
capacidades criadoras ao serviço da busca de soluções eficazes.
Mas não só isso, mas como o samaritano procuram também
envolver-se de uma maneira profundamente pessoal com
as pessoas que sofrem. Pois o samaritano de nenhuma maneira
resolveu cabalmente o problema do ferido, mas envolveu-se
pessoalmente com ele: aproximou-se, curou as feridas com
suas próprias mãos, gastou com ele as suas próprias reservas
de azeite e de vinho (necessárias para a viagem), montou-o no
seu próprio animal (ficando ele a pé) e cuidou pessoalmente
dele, enquanto o ferido saia do perigo. Até depois disso pediu
ao hospedeiro que por favor tratasse dele, dispondo-se a pagar
o que fosse necessário. Uma qualidade de atenção tão
profundamente pessoal é a única capaz de curar integralmente
as pessoas feridas. Mas também só um compromisso tão
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pessoal é capaz de transformar o próprio samaritano. Porque
o encontro com o ferido seguramente transformou esse
viajante, ensinando-lhe muitas coisas novas. Ele também
recebeu algo muito importante que o transformou.

Lc 11, 3:  Dá-nos o pão de cada dia…

Como tantos pobres, Jesus no Pai Nosso pede a seu Pai o pão
de cada dia: sabe que sem ele não há vida possível e por isso o
pede como graça e dom da parte de Deus. O fato de Jesus
incluir o pedido do pão na única oração que ensinou aos seus
discípulos nos mostra a importância que dava ao alimento como
fundamento de toda a vida humana. Se pedimos a Deus nosso
Pai o pão de cada dia, então reconhecemos os outros como
irmãos e irmãs e nos disporemos a partilhar fraternalmente
com eles e elas esse mesmo pão. A isso se compromete quem
participa da eucaristia: ser testemunha do Deus da Vida, que
quer abundância de vida para todas e todos, sem excepção
(Jo 10, 10).
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EQUILÍBRIO ENTRE DIREITOS E DEVERES

7. Partilhar o pão,
partilhar a esperança
Partilharás o teu pão com o faminto,

os pobres sem teto entrarão na tua casa,
vestirás o que encontrares nu

 e não voltarás as costas ao teu irmão.
Isaías 58, 7

Aqueles que, ao reivindicarem os seus direitos, se esquecem
dos seus deveres ou não lhes dão a conveniente importância
assemelham-se a quem desfaz com uma mão aquilo que com
a outra construiu... Uma convivência humana bem organizada
exige que se reconheçam e se respeitem os direitos e os deveres
mútuos. Daqui se conclui que cada um deve dar generosamente
a sua colaboração na criação de ambientes em que tanto os
direitos como os deveres se exerçam com um cada vez maior
empenho e rendimento.

Paz na Terra, 18 e 19 João XXIII
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Da misericórdia nasce o compromisso pelos direitos
humanos  (Mt 15, 29-30)
Maria: Não sei o que pensa você, mas para mim o verdadeiro
compromisso pelos direitos humanos nasce dessa capacidade
de misericórdia e de compaixão que teve Jesus... Aí encontro
a raiz; depois vem a ação  para resolver os problemas
(Is 58, 7).

João: Isso está muito certo, Maria! O sentido de misericórdia,
esse sofrer na própria carne as necessidades alheias, é o que
verdadeiramente nos impele a procurar a promoção dos direitos
humanos. Mas, claro, hoje todo o mundo prefere reclamar que
se respeitem os seus próprios direitos, enquanto que muito
poucos se dispõem a dar soluções face ao desrespeito pelos
direitos dos outros, seja na família, na escola, na quinta ou no
trabalho: enfim, aí onde verdadeiramente todos temos
influência e onde podemos contribuir para uma mudança,
porque na melhor das hipóteses somos nós mesmos quem está
maltratando a dignidade das pessoas mais próximas.

Maria: E por isso mesmo vem o desalento… Como os
discípulos de Jesus, também nós gostaríamos de despedir a
gente com as mãos vazias; estamos tentados a dizer-lhes: Vão-
se embora e que cada um veja como se arranja! (Mc 6, 36;
Lc 9, 12). E desanimados pensamos:

“Onde encontraremos pães suficientes neste deserto?” (Mt
15, 33)… Sim, no deserto do desrespeito pela dignidade das
pessoas, onde encontraremos o pão das soluções eficazes?
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Sem o nosso contributo, sem o nosso esforço, Jesus não fará
nenhum milagre.

João: É neste ponto onde eu vejo como muito interessante a
maneira de Jesus atuar: primeiro pergunta aos discípulos:
“Quantos pães tendes?” (Mt 15, 34), ou seja: que é que vós
mesmos podeis fazer? De que recursos podem dispor? Pois
sem o  nosso contributo, sem o nosso esforço, estou certo de
que Jesus não fará nenhum milagre…Em Lucas até se vê com
clareza que Jesus não acolheu a proposta dos discípulos para
se ir comprar alimento para a multidão, pois Ele se opunha a
soluções paternalistas. Nem o paternalismo (Lc 9, 13), nem o
desalento (Mc 6, 36; Lc 9, 12), nem o individualismo (Mc 6,
36; Lc 9, 12; Mt 15, 15) podiam resolver a situação, como
hoje; a multidão, em contrapartida, deu a sua parte e organizou-
se (Lc 9, 14; Mc 7, 39-40). Temos que dar o nosso contributo
e organizar-nos também!

Maria: Exatamente! E a prova é que os discípulos primeiro
buscaram aquilo que eles mesmos podiam repartir e assim
encontraram sete pães e alguns peixes...! E tenhamos presente
que nesse momento os discípulos ainda não sabiam o que Jesus
ia fazer! Simplesmente lhe estavam a dizer: Aqui está, isto é o
que temos; não há mais. Ainda que não chegue para todos,
vamos a reparti-lo!



58

João: Certamente que essa provisão alguém a devia ter
guardada no seu saco e decidiu tirá-la para a repartir com todos.

Maria: Aposto que se tratava de uma mulher! Pois, que homem
iria andar com tanta comida no saco?

João: Sim, provavelmente você tem razão. Ou talvez a
recolheram entre vários! Quem sabe! Ainda que o evangelista
João diga, se não me engano, que era um rapazito quem andava
com esta provisão (Jo 6, 9). Mas o importante para mim é que
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eles se dispuseram a partilhar, eles tomaram a iniciativa de
oferecer a Jesus tudo o que tinham...Se hoje nós mesmos
fizéssemos o mesmo perante o problema da fome, da
desnutrição, da falta de habitação, do desemprego e da falta
de educação, tudo mudaria. Não acredita?

Maria: Por que não? Poderíamos então utilizar as nossas
próprias capacidades para resolver todos estes problemas,
superando o fatalismo e a indiferença... Deixaríamos então de
nos lamentarmos da nossa vida tão difícil, para darmos passos
positivos, cada um na sua situação.
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João: Ou deixaríamos também de nos centrarmos unicamente
nas nossas contestações, ainda que por vezes sejam muito
justas, para começarmos a pensar também naquilo que cada
um pode oferecer de positivo aos outros. A longo prazo penso
que será a única solução.

Maria: E de fato, João, já há iniciativas valiosas: nascem novas
comunidades cristãs, aprofunda-se a formação na fé, preparam-
se responsáveis; organizam-se também serviços de saúde para
os mais pobres, há os que apoiam os feridos de guerra; nascem
também novas organizações comunitárias…! Há um sem
número de iniciativas valiosas e podemos impulsionar muitas
mais, de acordo com as nossas capacidades e com as
necessidades do nosso lugar!

João: E esse contributo dos discípulos foi o que Jesus  bendisse
e foi por ele que deu graças ao Pai antes de reparti-lo pelo
povo (Mt 15, 36). E então todos comeram até saciar-se.

Maria: A generosidade de uns poucos deu frutos abundantes
pela benção do Senhor!

João: Reparou que para comer, Jesus ainda convidou o povo
a sentar-se no chão? (Mt 15, 35)

Maria: E que tem isso a ver, João?
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João: Olha, Maria, é que naquela época isso de comer sentado
era privilégio de gente livre! Os escravos comiam de pé, a
correr, ao passo que as pessoas livres se sentavam recostadas
para apreciar a comida. Jesus dessa forma deu a entender ao
povo que o queria ver atuar com a dignidade de pessoas
verdadeiramente livres. Ele não queria um povo de escravos!

Vamos dialogar
1. Fale das iniciativas da sua paróquia para responder às

necessidades de saúde, educação, habitação e alimentação
da sua zona… Compare-as com as do município onde vive
e exponha ao grupo a sua opinião… São suficientes estas
iniciativas? Que mais se poderia fazer?

2. Compare Mt 15, 30 e Lc 6, 17-19  Que encontra em
comum nestes dois textos sobre a atitude básica de Jesus?
Como responde Ele perante os problemas da gente e quais
seriam as formas de hoje para nós darmos respostas a estos
mesmos problemas?

3. Comente em grupo esta frase: “Hoje todos preferimos
reclamar os nossos próprios direitos, enquanto que muito
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poucos se dispõem a procurar soluções para os direitos
dos outros, onde verdadeiramente temos influência e
podemos contribuir para a mudança”… Que pensa sobre
isso? Em que espaços poderíamos nós mesmos contribuir
para melhorar a situação dos direitos humanos?

Textos bíblicos para refletir sobre os direitos básicos
Mt 11, 2-6: Vão e contem a João o que viram e ouviram: os
cegos vêem, os coxos andam, os leprosos ficam curados, os
surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada
aos pobres (4-5)

Os mensageiros de João Batista chegam onde está Jesus para
averiguar se Ele é o Messias, e para demonstrar que o  é, Jesus
mostra os sinais libertadores que realiza. É um momento muito
importante na sua vida: começa a sua atividade pública e define
a sua missão  (Lc 4, 14-21). Jesus será um Messias que traz
boas notícias aos pobres.

Como? Transformando a realidade cheia de más notícias e
convertendo-a numa realidade positiva para os pobres, de
maneira que os doentes se curem, vejam os cegos e os que
estão sob o poder da morte ressuscitem para uma nova vida.
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Ou seja, procurando vida em abundância para todos aqueles
que se encontram diminuídos nas suas possibilidades mais
básicas: para aqueles ,que não podem ver nem ouvir porque
carecem de informação e instrução; para aqueles que não
podem alimentar-se e ter um nível de vida digno, porque não
têm trabalho, etc... A sua situação messiânica deve continuar
através de nós mesmos.

Mc 6, 34-44: Então ordenou que os fizessem sentar em grupos
sobre a relva. E sentaram-se em grupos de cem e cinqüenta. E
tomou os cinco pães... para que os distribuíssem.  Do mesmo
modo repartiu os dois peixes por todos.

Os discípulos e discípulas de Jesus repartem entre todos e todas
os alimentos que ele acaba de abençoar. Ninguém açambarca.
Jesus abençoa e reparte os alimentos que o grupo traz, ainda
que sejam poucos e tal pareça sem jeito; não aceita que os
alimentos se tragam de fora comprados, nem que cada um –
de forma individualista – procure resolver isoladamente o seu
problema. Jesus propõe repartir fraternalmente as reservas do
mesmo grupo: o que está à mão com disposição de partilhar,
isso é o que ele abençoará e multiplicará. E o povo se organiza
em grupos de cinqüenta e de cem para fazer melhor a partilha.
E assim há abundância.

Lc 11, 41-42: Segundo vós, basta dar esmola sem reformar o
interior e tudo fica limpo. Pobres de vós forasteiros, porque
dais para o templo a décima parte de todas as ervas, sem
esquecer a menta e a arruda, e no entanto descuidam a justiça
e o amor a Deus ! Isto é que deveriam fazer sem descuidar
aquilo.

Para Jesus é essencial a pureza do coração: não chega dar como
esmola aquilo que nos sobra e levar a cabo exercícios piedosos
(Is 1, 12- 20); há que reformar a mulher e o homem interior e
centrar a própria vida no que é central para a fé: no amor
a Deus desde o fundo do nosso coração (Dt 6, 5; Os 5, 4) e na
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partilha de todas as nossas capacidades (não só as esmolas)
com aqueles a quem a sociedade diariamente agride, negando-
lhes o gozo dos seus direitos mais fundamentais (Jer 23, 3;
Jer 7, 5-11).

Lc 12, 33-34: Vendei os vossos bens e dai-os de esmola.
Arranjai bolsas que não envelheçam, um tesouro inesgotável
no céu, onde o ladrão não chega e a traça não rói. (33)

Jesus nos convida a uma generosidade total, a esquecer-nos
de nós mesmos e a partilhar tudo o que tenhamos e que
estejamos com os que carecem do necessário para viver: pão,
trabalho, educação... Essa generosidade é uma loucura aos
olhos do mundo, que só pensa em acumular riquezas e bem-
estar individual, mas é, sem dúvida, o tesouro dos discípulos
de Jesus, que não colocam a sua segurança no dinheiro, mas
sim no amor partilhado.
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Lc 14, 12-14: Quando deres um banquete convida os pobres,
os inválidos, os coxos, os cegos, e serás feliz porque eles não
têm com que pagar-te. Mas receberás a recompensa na
ressurreição dos justos. (13-14)

O banquete simboliza o melhor que podemos oferecer com as
nossas próprias vidas: precisamente é isso que Jesus quer, que
partilhemos com aqueles a quem são negados os seus direitos
fundamentais: os pobres, os doentes, os que não têm instrução...

Lc 14, 15-24: Sai imediatamente às praças e ruas da cidade e
traz para aqui os pobres, os inválidos, os cegos e os coxos
(21)

No banquete do Reino de Deus, que é essa nova forma de
convivência humana iniciada por Jesus no meio de nós, ele dá
a preferência àqueles que são subestimados pela sociedade e
a quem são negados os direitos humanos. A vontade de Deus
é que também nós coloquemos no centro das nossas
preferências e atenções os direitos dos pobres, os doentes e os
incapacitados, para que desde já participem do banquete do
Reino: um reino de justiça, amor e vida em abundância… Esse
é o projeto de Deus (Jo 10,10b)

Jo 15, 6-14: Nisto se manifesta a glória do meu Pai: em que
deis muito fruto e vos comporteis como meus discípulos (8)…
O meu mandamento é este: Amem-se uns aos outros como eu
vos amei... Não há maior amor do que dar a vida pelos amigos.
Vós sereis meus amigos se cumprirdes o que vos mando
(12-14).

Dar frutos significa amar com a generosidade louca com que
Jesus amou, até dar a vida para que todos possam gozar do
exercício dos seus direitos humanos.
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8. Paginas Web com el tema
dos Direitos Humanos

1. Direitos Humanos. Antecedentes Históricos dos
Direitos Humanos. Educação para os Direitos
Humanos. Educação para os Direitos Humanos -
Textos e Reflexões
http://www.dhnet.org.br/inedex.htm

2. RNDH - Rede Nacional de Direitos Humanos
http://www.rndh.gov.br/

3. “human rights watch” – o s direitos humanos no Brasil
e em outros:
http://www.hrw.org/portuguese/

4. Enciclopédia Portuguesa de Direitos Humanos online
http://www.fd.uc.pt/hrc/enciclopedia/

Links em Espanhol

1. Diretos Humanos em América Latina:
http://www.derechos.org/nizkor/index.html

2. Diretos Humanos em eu mundo:
http://www.derechos.org/ddhh/mundo.html

3. Liberaria de Diretos Humanos:
http://www1.umn.edu/humanrts/Sindex.html

4. Amnisitia Internacional:
http://www.amnistiainternacional.org/

5. Diretos Humanos – NIZKOR:
http://www.derechos.org/nizkor/
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Links em alemão
1. http://www.bessereweltlinks.de/menschenrechte.htm
2. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

http://www.unhchr.ch/udhr/lang/ger.htm
3. Nachrichten zu Menschenrechten:

http://www.uni-kassel.de/fb10/frieden/themen/
Menschenrechte/Welcome.html

4. Amnesty International:
Deutschland: http://www.amnesty.de/
Österreich: http://www.amnesty.at/index_relaunch.htm
Schweiz: http://www.amnesty.ch/

Links em Inglês
1. Human Rights Library (English, Espanol, Francais)

http://www1.umn.edu/humanrts/
2. Amnesty International:

http://www.amnesty.org/
3. The Human Rights Web Homepage:

http://www.hrweb.org
4. Directory on the Human Rights on the Internet:

http://shr.aaas.org/dhr/
5. African Human Rights Resource Center:

http://www1.umn.edu/humanrts/africa/
6. Asian Human Rights Commission:

http://www.ahrchk.net/
7. Human Rights around the World:

http://www.derechos.org/human-rights/world.html
8. Human Rights – NIZKOR:

http://www.derechos.org/nizkor/
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9. Declaração Universal dos Direitos
Humanos

Preâmbulo

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a
todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais
e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça
e da paz no mundo;

Considerando que o desconhecimento e o desprezo dos direitos
do Homen conduziram a actos de barbárie que revoltam a
consciência da Humanidade e que o advento de um mundo
em que os seres humanos sejam livres de falar e de crer, libertos
do terror e da miséria, foi proclamado como a mais alta
inspiração do Homem;

Considerando que é essencial a proteção dos direitos do
Homem através de um regime de direito, para que o Homem
não seja compelido, em supremo recurso, à revolta contra a
tirania e a opressão;

Considerando que é essencial encorajar o desenvolvimento
de relações amistosas entre as nações;

Considerando que, na Carta, os povos das Nações Unidas
proclamam, de novo, a sua fé nos direitos fundamentais do
Homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, na
igualdade de direitos dos homens e das mulheres e se declaram
resolvidos a favorecer o progresso social e a instaurar melhores
condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla;

Considerando que os Estados membros se comprometeram a
promover, em cooperação com a Organização das Nações
Unidas, o respeito universal e efectivo dos direitos do Homem
e das liberdades fundamentais;
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Considerando que uma concepção comum destes direitos e
liberdades é da mais alta importância para dar plena satisfação
a tal compromisso:

A Assembléia Geral proclama a presente Declaração
Universal

dos Direitos Humanos

como ideal comum a atingir por todos os povos e todas as
nações, a fim de que todos os indivíduos e todos os orgãos da
sociedade, tendo-a constantemente no espírito, se esforcem,
pelo ensino e pela educação, por desenvolver o respeito desses
direitos e liberdades e por promover, por medidas progressivas
de ordem nacional e internacional, o seu reconhecimento e a
sua aplicação universais e efectivos tanto entre as populações
dos próprios Estados membros como entre as dos territórios
colocados sob a sua jurisdição.

Artigo 1°
Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade
e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir
uns para com os outros em espírito de fraternidade.

Artigo 2°
Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as
liberdades proclamados na presente Declaração, sem distinção
alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de
religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou
social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação.
Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no
estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do
território da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território
independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma
limitação de soberania.
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Artigo 3°
Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança
pessoal.

Artigo 4°
Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão; a
escravatura e o trato dos escravos, sob todas as formas, são
proibidos.

Artigo 5°
Ninguém será submetido a tortura nem a penas ou tratamentos
cruéis, desumanos ou degradantes.

Artigo 6°
Todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento, em todos
os lugares, da sua personalidade jurídica.

Artigo 7°
Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito a
igual protecção da lei. Todos têm direito a protecção igual
contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração
e contra qualquer incitamento a tal discriminação.

Artigo 8°
Toda a pessoa direito a recurso efectivo para as jurisdições
nacionais competentes contra os actos que violem os direitos
fundamentais reconhecidos pela Constituição ou pela lei.

Artigo 9°
Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado.
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Artigo 10°
Toda a pessoa tem direito, em plena igualdade, a que a sua
causa seja equitativa e publicamente julgada por um tribunal
independente e imparcial que decida dos seus direitos e
obrigações ou das razões de qualquer acusação em matéria
penal que contra ela seja deduzida.

Artigo 11°
1. Toda a pessoa acusada de um acto delituoso presume-se

inocente até que a sua culpabilidade fique legalmente
provada no decurso de um processo público em que todas
as garantias necessárias de defesa lhe sejam asseguradas.

2. Ninguém será condenado por acções ou omissões que, no
momento da sua prática, não constituíam acto delituoso à
face do direito interno ou internacional. Do mesmo modo,
não será infligida pena mais grave do que a que era
aplicável no momento em que o acto delituoso foi
cometido.

Artigo 12°
Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada,
na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência,
nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões
ou ataques toda a pessoa tem direito a protecção da lei.

Artigo 13°
1. Toda a pessoa tem o direito de livremente circular e

escolher a sua residência no interior de um Estado.

2. Toda a pessoa tem o direito de abandonar o país em que
se encontra, incluindo o seu, e o direito de regressar ao
seu país.
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Artigo 14°
1. Toda a pessoa sujeita a perseguição tem o direito de

procurar e de beneficiar de asilo em outros países.

2. Este direito não pode, porém, ser invocado no caso de
processo realmente existente por crime de direito comum
ou por actividades contrárias aos fins e aos princípios das
Nações Unidas.

Artigo 15°
1. Todo o indivíduo tem direito a ter uma nacionalidade.

2. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua
nacionalidade nem do direito de mudar de nacionalidade.

Os faltantes 15 artigos se encontram na:
http://www.unhchr.ch/udhr/lang/por.htm
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