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 “Os Direitos Humanos São Mais Fortes com a Religião” 

Tenente-Coronel Dr. Dean Pallant1 

Obrigado por ter vindo ao simpósio hoje.  Para aqueles de vocês que estavam aqui ontem à noite, obrigado 

por retornar!  Se você não estava aqui ontem à noite, permita que eu, ligeiramente, recapitule os pontos 

principais da minha primeira palestra. Eu fiz uma pergunta: Ao celebrar o aniversário de 70 anos da 

assinatura da Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH), sobreviverão eles ao século 21? 

Alguns anos atrás, essa teria sido uma pergunta ridícula. No entanto, em 2018 é uma pergunta séria.  Dado o 

aumento do nacionalismo e da politica egoísta é bom que todos nos importemos com o futuro dos Direitos 

Humanos. Os extremamente ricos estão se enriquecendo mais ainda. Os demais, na sua maioria estão vendo 

seus orçamentos estagnarem ou declinarem. Os eleitores estão caindo nas lábias dos políticos que oferecem 

soluções simples para problemas complexos. Políticos populistas2 estão prometendo medidas mais duras 

para afastar os imigrantes e os estrangeiros, assim como barreiras comerciais para proteger a indústria e  

tratamento duro dos oponentes sem preocupação com a justiça. Consequentemente, o futuro dos Direitos 

Humanos (DH) não é seguro.  Como escreveu em 2016 a Prof.ª Linda Hogan “a teoria de direitos humanos 

nunca esteve tão insegura, mas a política dos DH nunca foi tão importante”.3 

Os Direitos Humanos estão intimamente associados às influências ocidentais seculares. Essas forças tiveram 

pouco tempo para pessoas de fé. Elas acreditam apaixonadamente que a sua interpretação dos DH é correta. 

Elas são notavelmente intolerantes com qualquer um que discorde deles. Por exemplo, Deborah Orr, 

escreveu em 2013 no jornal britânico The Guardian: 

“Para que os Direitos Humanos floresçam, os direitos religiosos precisam estar em segundo 

lugar. Todos somos humanos.  Não somos todos da mesma religião, e alguns não têm nenhuma 

religião.  Não podemos proteger os direitos religiosos se eles são usados como razão para abusar 

dos direitos e das igualdades humanas, como frequentemente são”.4 

Orr está certa em desafiar aqueles que usam a religião para encobrir o abuso de outros seres humanos.  Mas 

ela alega que os direitos religiosos frequentemente entram em choque com os Direitos Humanos.  Orr 

exagera no problema da religião e não consegue enxergar seu potencial para o bem.  Nesta palestra 

argumentarei que, nessa época de crise global, os DH precisam da religião.  

Ao ignorar a complementaridade entre Direitos Humanos e religião, o secularismo liberal tem descreditado 

os DH aos olhos dos não-ocidentais – que são, na maioria, pessoas de fé. Eles também facilmente acusam os 

grupos de fé de proselitismo, enquanto veem a si mesmo como neutros.  Eles se considerem superiores por 

causa da sua “neutralidade”. 

Vamos parar para considerar a ideia de neutralidade.  Parece coisa boa.  No entanto, ela é impossível.  

Ninguém é neutro.  Todo mundo enxerga o mundo através das lentes formadas pelas nossas experiências, 

convicções e atitudes.  Minha lente não é a mesma que a sua.  Cada um de nós tem uma perspectiva única 

sobre a vida. Aqueles que promovem os Direitos Humanos na versão secular-liberal têm colocado sua fé 

naquela visão de mundo.  Eles apaixonadamente acreditem que os Direitos Humanos são o caminho, a 

verdade e a vida boa para todos.  Eles têm direito às suas crenças e paixões, mas não devem alegar que são 

neutros ou superiores. 

                                                           
1 Dean Pallant é Doutor em Teologia Política pelo King’s College, Londres, e Diretor da Comissão Internacional de Justiça Social 

do Exército de Salvação, em Nova York.  
2OBS: ‘Popularist’ (inglês) é definido como qualquer doutrina política escolhido para agradar a maioria do eleitorado. ‘Populist’ 

(inglês)é uma palavra diferente com uma definição diferente.   (Em português usamos ‘populista’ para ambos. –N. do T.) 
3 Hogan, Linda. ‘Keeping Faith with Human Rights’, Georgetown University Press, 2016, 16. 
4 https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/dec/27/human-rights-religious-rights-come-second  
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É saudável para todos nós paramos regularmente e refletirmos sobre as lentes que estamos usando para fazer 

os nossos julgamentos.  Nossas lentes não são fixas para todos os tempos. Eles mudam dependendo das 

circunstâncias que enfrentamos. Isso ajuda a considerar como os outros nos veem.  

Mahathir Mohamad, o Primeiro Ministro de Malásia no período de 1981–2003 (mês passado, aos 92 anos, 

ele foi reeleito), tem uma percepção interessante da visão secular ocidental dos Direitos Humanos. Ele 

escreve: 

“A interpretação ocidental dos Direitos Humanos é que cada indivíduo pode fazer o que quiser, 

livre de qualquer restrição do governo.  Logo, os indivíduos decidiram que deveriam quebrar 

todas regras e códigos...começando com as coisas pequenas...eles passaram a desconsiderar o 

casamento...sexo extraconjugal se tornou a norma...coabitação com...trocas frequentes de 

parceiros também ...Crianças são geradas de pai desconhecido e com o tempo, poderá levar a  

incesto.  E ai o incesto não será errado, se é isso que o indivíduo quiser”.5 

Mohamad promove uma visão do mundo que prioriza às necessidades da comunidade antes dos direitos 

individuais. 

Dada a situação atual, os Direitos Humanos podem ficar mais fortes com religião? 

1. Precisamos enfatizar os o que Direitos Humanos e religião têm em comum 

Os Direitos Humanos e Religião devem ser aliados na luta pela igualdade, justiça e reconciliação.  Isso 

devido ao fato deles serem um descendente direto da lei natural e dos direitos naturais.  Os ensinamentos 

oficiais da Igreja Católica Romana são muito positivos na sua apreciação dos fundamentos teológicos e 

filosóficos dos Direitos Humanos. Seu Compêndio de Doutrina Social enfatiza a importância da dignidade 

humana: 

“O movimento em direção à identificação e proclamação dos Direitos Humanos é uma das 

tentativas mais significantes para responder efetivamente às demandas inevitáveis da dignidade 

humana. A Igreja percebe nestes direitos a oportunidade extraordinária que os tempos atuais nos 

oferecem, através da afirmação destes direitos, ao reconhecer a dignidade humana de uma forma 

mais eficaz e promover universalmente como uma característica inscrita por Deus, o Criador, na 

sua criatura.”6 

Este parágrafo é importante.  Primeiramente, há uma afirmação na qual todos os defensores dos Direitos 

Humanos podem concordar – os Direitos Humanos são uma tentativa significante na história do mundo para 

garantir a dignidade humana.  Em segundo lugar a afirmação explica como DH universais estão enraizados 

na teologia cristã. Isso é importante para se compreender o compromisso do Exército de Salvação com os 

Direitos Humanos.  Nós não apoiamos os Direitos Humanos porque a ONU ou os líderes políticos mundiais 

dizem que devemos. Apoiamos os DH porque são um presente de Deus para cada pessoa. 

Consequentemente, cada pessoa tem a obrigação de defender os direitos de todas as pessoas. 

A Doutrina Social Católica Romana e a Comissão de Direitos Humanos da ONU descrevem os Direitos 

Humanos como ‘universal, inviolável, inalienável’.7 Os Católicos explicam: 

“Universal porque estão presentes em todos os seres humanos, sem exceção de época, lugar ou 

assunto. Inviolável na medida em que “são inerente à pessoa e à dignidade humanas” e porque “seria 

em vão proclamar direitos, se, ao mesmo tempo tudo não for feito para garantir o dever de todos 

respeitá-los, em todo lugar e para todas as pessoas”. Inalienável na medida que “ninguém pode 

legitimamente privar outra pessoa, seja ela quem for, desses direitos, pois isso violaria sua 

natureza”.8 

Não cabe a mim explicar porque mulçumanos, judeus, budistas, ateus ou pessoas de outras crenças devem 

apoiar os Direitos Humanos.  Cada um deve fazer o trabalho de articular como os Direitos Humanos 

complementam sua cosmovisão. Esse é um trabalho importante. Não devemos esperar que os muçulmanos 

deem uma justificativa teológica idêntica para os DH àquelas dadas por judeus, budistas ou cristãos.   

                                                           
5 Source: Hogan, 2016, 27 
6 ‘Compendium of the Social Doctrine of the Church’, New York, Burns and Oaks, 2004, 76 
7 http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx 
8 Ibid, 76. 
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Talvez dignidade humana seja o conceito unificador que pode aproximar e reunir todos os defensores dos 

Direitos Humanos. Isso foi reafirmado recentemente na Declaração de Beirute das pessoas de Fé sobre os 

Direitos, em março 2017 – essa foi uma declaração feita por peritos religiosos com o apoio do Alto 

Comissariado da ONU para Direitos Humanos da ONU.  A declaração afirma: 

“Nós fundamentamos nossos compromissos nesta declaração de Fé pelos Direitos. Antes de 

tudo, é nossa convicção que religiões e crenças compartilham os valores fundamentais comuns 

de respeito pela dignidade humana, pela justiça e pela igualdade. Nós também fundamentamos 

esses compromissos em nossa aceitação do fato que “todos tem deveres para com a 

comunidade, fora da qual não é possível o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade”. 

(Artigo 29, parágrafo 1, da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948).) Nosso dever é 

de praticar o que pregamos, nos engajar plenamente, falando e agindo em defesa da dignidade 

humana muito antes que ela venha a ser ameaçada”.9 

2. Devemos ser honestos um com o outro 

Até agora tenho sido crítico de alguns dos ativistas seculares dos Direitos Humanos pela sua desconfiança da 

religião e das crenças religiosas. No entanto, ao argumentar que os Direitos Humanos precisam da religião, é 

também essencial admitir e abordar as falhas de religião. 

Tenho experiência pessoal de falar contra os abusos dos Direitos Humanos. Nasci num pais que não existe 

mais.  Nasci em Salisbury, Rodésia do Sul – agora chamado Harare, Zimbabwe. Minha mãe também nasceu 

na Rodésia e meu pai chegou lá quando criança. Meus avós paternos e maternos eram missionários 

mandados para a África, pelo Exército de Salvação.  Não tenho dúvida que meus avós eram sinceros no seu 

desejo de servir ao povo africano. Contudo eles faziam parte das forças colonizadoras que, saindo da Europa 

percorreram o mundo inteiro. A igreja, incluindo o Exército de Salvação, realizou um papel chave na 

colonização.  Nem tudo foi ruim. A Igreja Cristã na América do Sul, África e Ásia fundou escolas, clínicas e 

hospitais. Mas, assim fazendo, ajudou na colonização que resultou na negação dos Direitos Humanos para 

milhões de pessoas. 

Até meus 15 anos, a Rodésia era racialmente dividida.  Nasci num hospital para brancos, nossa casa estava 

num bairro só para brancos, somente brancos frequentavam minha igreja – um Corpo salvacionista.  O único 

negro nos cultos era o faxineiro. 

Meus pais não me criaram para ser racista.  Nenhuma palavra racista era permitida em casa, na escola ou na 

igreja. Porém, houve uma aceitação implícita que era assim que a vida tinha que ser.  Pessoas negras eram 

diferentes de pessoas brancas.   

Hoje, quando olho para trás reconheço o quebrantamento do Estado da Rodésia e também o quebrantamento 

da Igreja.  Por que os seguidores de Jesus aceitaram a segregação de pessoas baseado na cor de sua pele?  

Infelizmente, o racismo não foi a única forma de discriminação.  Mulheres e meninas não eram tratadas da 

mesma forma que os homens e rapazes. Nesses e em muitos outros casos de discriminação a dignidade 

humana básica de todas as pessoas, feitas à imagem de Deus, foi ignorada.  A igreja tem muito o que 

confessar. 

Ano passado compartilhei minha história com pessoas da cidade de Lurgan, Irlanda do Norte – uma 

comunidade onde a religião tem sido usada para dividir pessoas. Ali falei sobre como é crescer numa bolha 

racista.  Após o término da reunião, alguns homens me disseram que também haviam sido criados numa 

bolha – uma bolha protestante que significava onde nunca interagiam com Católicos Romanos que moravam 

somente a um quilometro de distância.  Quando você vive numa bolha, é fácil desumanizar aqueles que 

estão fora dela.  ‘Eles’ não são como nós.  ‘Eles’ logo se tornam sub-humano que não merecem os Direitos 

Humanos. 

Também precisa haver humildade e honestidade daqueles que depositam sua confiança nos Direitos 

Humanos. Meus pais vivem na Cidade do Cabo, África do Sul.  Eles moram lá há 33 anos.  Foi emocionante 

ver a libertação de Nelson Mandela da prisão, o colapso do apartheid estatal e o nascimento da nova nação 
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sul-africana, em 1994. A nova constituição da África do Sul seria um exemplo para o mundo de como uma 

nação podia migrar de pária à uma nação modelo baseada em Direitos Humanos. 

Hoje, vinte e quatro anos desde o nascimento da nação, a África do Sul está passando por tempos 

desafiadores. O terceiro Presidente da nova república, Jacob Zuma, foi forçado a renunciar, mas não antes de 

saquear os recursos do país para seu beneficio pessoal. Os sul-africanos chamam isso de "captura do 

Estado". As instituições do Estado foram habilmente manipuladas e cooptadas para o benefício pessoal de 

Zuma e seus comparsas. Apesar de toda a excelente legislação e instituições de direitos humanos de classe 

mundial, Zuma e seus amigos conseguiram capturar o Estado. 

A boa notícia é que a Igreja tomou posição e desafiou os políticos. Ainda havia vozes corajosas no partido 

ANC que está no poder e a mídia que reagiu fortemente. Os tribunais permaneceram relativamente 

independentes. Contudo, foi precisou esforço gigante para livrar África do Sul do regime torto de Zuma – 

apesar da melhor legislação de direitos humanos no mundo. 

Sim, nós vivemos em um mundo enfermo e imperfeito. Humildade é requerida de todas as partes. 

3. Como avançar? 

3.1 O que é humano? 

A resposta à pergunta – o que é humano? – é fundamental para debate sobre os Direitos Humanos.  Como eu 

falei, cresci numa comunidade onde brancos eram tratados como mais humano do que os não-brancos.  

Obviamente, racismo é sempre errado.  Todas as pessoas são feitas à imagem de Deus.  A velhinha paralítica 

que vive nas ruas de São Paulo aos olhos de Deus é tão valorizada quanto estrelas de futebol como Willian e 

Neymar.  Todos os defensores dos Direitos Humanos – secular e religioso – concordam que cada pessoa tem 

em si mesma dignidade. 

Entretanto, quando nos aprofundamos na questão – o que é o ser humano? - há uma discordância: “A lei de 

direitos humanos enfoca nos direitos devido a cada pessoa, sem mencionar grupos ou comunidades às quais 

as pessoas pertencem”.10 Uma compreensão de pessoas como indivíduos distintos, autônomos e racionais, 

está no centro da ideia de Direitos Humanos, conforme defendidos pelos ocidentais contemporâneos e 

secularizados. O filósofo Alistair MacIntyre argumenta que as dificuldades atuais na categoria de direitos 

humanos surgem exatamente porque tem sido cortados do seu fundamento filosófico original – os direitos 

naturais –, sendo esse o único fundamento que podia lhe dar legitimidade.11 

O cristianismo tem uma rica compreensão do que significa ser humano. Pessoas não são - como o Prof. 

Edward Wilson da Universidade de Harvard argumenta - autocriadas, independentes, sozinhos e frágeis.12  

Isso seria um quadro deprimente daquilo que significa ser humano – autocriado, independente, sozinho e 

frágil!  Em contraste, os cristãos acreditam que cada vida humana é um presente de Deus, que somos feitos à 

Sua imagem e que cada pessoa tem um lugar planejado em Sua vontade divina. Então, cada vida deve ser 

respeitada e, durante seu tempo na terra, dada a oportunidade para glorificar a Deus. 

Quando dissemos que fomos feitos à imagem de Deus, precisamos ser claros a respeito daquilo que cremos 

ser Deus.  Cremos em Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo.  Deus é um relacionamento.  Por isso cremos 

que pessoas são, na sua essência, seres relacionais. Pessoas, desde o momento da fertilização, são criadas 

com ‘corpo-alma relação’. Esse entendimento de ‘pessoa’ é muito importante.  Nós não valorizamos o corpo 

mais que a alma e nem a alma mais que o corpo. 

Tal como as três pessoas na Trindade – Pai, Filho e Espírito Santo – são iguais, todos os seres humanos são 

criados iguais. Essa é a base da rejeição de todos os “istas”: racista, sexista, etc. Igualdade e relacionamentos 

andam juntos. A questão não é sobre meus direitos sendo protegidos porque sou um indivíduo, mas, que 

nossos direitos são protegidos porque estamos em relacionamentos com toda a criação e também com nosso 

Criador. 

O cristianismo acredita que a intenção de Deus é a harmonia dEle mesmo com humanidade e com toda a 

criação: Um mundo perfeito foi criado e nós somos mordomos de toda a criação.  Daí vem nossa 

compreensão da ética do “meio ambiente”, a distribuição justa de recursos, dízimos, cuidados da terra etc. 

                                                           
10 Hogan, 2016, 31. 
11 MacIntyre, After Virtue, 1981, 8. 
12 The Tablet, 17 de janeiro de 2015. 



A maioria das religiões tem uma teologia da humanidade mais rica do que a visão secular de humanidade 

como sendo somente indivíduos que são ‘autocriados, independentes, sozinhos e frágeis’.13 A maioria das 

pessoas no mundo também rejeita a ideia secular.  O futuro dos Direito Humanos depende de que pessoas de 

fé promovam uma apreciação multifacetada daquilo que significa ser humano.  

3.2 O que queremos dizer por direitos? 

Uma vez que temos uma multifacetada e rica apreciação daquilo que significa ser humano, somos mais 

capazes para entender nossos direitos.  Os direitos dados para todas as pessoas fazem parte dos dons dados 

por Deus ao mundo.  O ensinamento da Igreja Católica Romana ajuda nessa compreensão:  

“Os Direitos (humanos) aplicam-se a todas as fases da vida e todas as situações políticas, sociais, 

econômicas e culturais. Juntos eles formam um único todo, direcionado de forma inequívoca para a 

promoção de todos os aspectos do bem da pessoa e da sociedade... A promoção integral de cada 

aspecto dos Direitos Humanos é a garantia do pleno respeito de cada de cada direito individual”.14 

“Inextricavelmente ligado ao tema dos direitos está a questão dos deveres que recaem sobre homens 

e mulheres. Aqueles que, portanto, reivindicam seus próprios direitos, mas esquecem ou 

negligenciam dos seus respectivos deveres, são pessoas que constroem com uma mão e destroem 

com a outra”.15 

A ênfase nos direitos e deveres aponta para a importância de suas relações com os Direitos Humanos.  

Desde os primeiros dias da igreja, cristãos têm acreditado que pessoas materialmente mais prósperas devem 

renunciar algo dos seus direitos em prol daqueles que são menos favorecidos. A Igreja Católica Romana 

ensina que esse princípio do bem comum surge da dignidade, da unidade e da igualdade de todos os povos.  

É fundamental para cada aspecto da vida.  “O bem comum, de fato pode ser entendido como a dimensão 

social e comunitária do bem moral.’16  Em ouras palavras, devemos nos preocupar com os direitos das 

pessoas, mas também com os direitos dos povos. 

O Manual de Doutrina do Exército de Salvação afirma:  

A humanidade é uma parte especial da boa criação de Deus. Portanto, devemos aprender a valorizar a 

importância de cada ser humano, pois todos foram criados à imagem e semelhança de Deus (Gênesis 

1.26-27; Salmo 8.5). Deus nos responsabilizará pela maneira como vivemos: em comunidade, em 

relação com todas as criaturas vivas, como também com todo o nosso ambiente natural. Esse 

conhecimento deve moldar nossas escolhas e nossa mordomia da criação.17 

Esse é o ponto principal desta série de palestras: nossos relacionamentos importam. Não apenas nossos 

relacionamentos com aqueles que conhecemos, mas também as relações entre comunidades de pessoas. Ao 

nos vermos como seres relacionais, faremos melhores escolhas morais e seremos bons mordomos da criação. 

Para os salvacionistas, o compromisso de viver num relacionamento com toda a criação está no coração do 

pacto feito por todos nós no alistamento de soldados. Todos os salvacionistas prometeram publicamente: 

“Conservarei os ideais cristãos em todos os meus relacionamentos com os outros, minha família e vizinhos, 

meus colegas e camaradas salvacionistas, aqueles a quem e por quem sou responsável, e a comunidade em 

geral.”18 

Espero que esse ponto essencial esteja claro. Se o propósito dos Direitos Humanos for somente para permitir 

que indivíduos autônomos e racionais tenham o que merecem, então deixemos que os Direitos Humanos 

morram. O mundo será danificado irreparavelmente nas próximas décadas se o propósito dos Direitos 

Humanos for apenas garantir direitos individuais. No entanto, se os Direitos Humanos podem recapturar a 

prioridade para o bem comum, para uma abordagem baseada em relacionamentos, todos nós precisamos 

lutar para eles floresçam.  

 

Conclusão 

 

                                                           
13 Ibid.  
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15 Ibid,79. 
16 Ibid,83. 
17 Manual de Doutrina do Exército de Salvação, 2017, p. 40. 
18 Pacto de Soldado, Manual de Doutrina do Exército de Salvação, p. 324 



Para concluir, essa palestra argumenta que os Direitos Humanos no século 21 precisam da religião. Algumas 

pessoas religiosas podem argumentar que a religião não precisa dos DH para sobreviver no século XXI. No 

entanto, os DH são úteis na construção do Reino de Deus na Terra. 

Existem riscos. Os cristãos precisam ter cuidado para não permitir que a fé se torne um instrumento do 

sistema dos Direitos Humanos.  Recentemente, o Alto Comissariado dos Direitos Humanos da ONU 

enfatizou que líderes religiosos são, em potencial, muito importantes como agentes dos Direitos Humanos 

por causa da influência considerável que exercem nas mentes e corações de milhões de pessoas.19 Isso é 

verdade, mas os líderes religiosos não devem se tornar papagaios – recitando mensagens da sede da ONU 

em Nova Iorque!  Todas as pessoas de fé precisam ser capazes de explicar porque os Direitos Humanos são 

fundamentais na compreensão da maneira como Deus quer que as pessoas vivam.20 

Há exemplos de pessoas de fé trabalhando bem com os Direitos Humanos. A já mencionada Declaração de 

Beirute é um exemplo.  Ela afirma que os Direitos Humanos podem se beneficiar de fundamentos éticos e 

espirituais profundamente enraizados nas religiões. Em vez de se concentrar em divisões teológicas e 

doutrinárias, a Declaração de Beirute favorece a identificação de um terreno comum entre todas as religiões 

e crenças para manter a dignidade e o igual valor de todos os seres humanos. 

A identificação de um terreno comum é fundamental. Nós não pretendemos compartilhar o mesmo propósito 

- como fingir que adoramos o mesmo Deus. Fingir que não temos diferenças doutrinárias substanciais 

certamente resultará em fracasso e conflito. Em vez disso, vamos encontrar áreas de interesse comum onde 

podemos nos unir e encontrar soluções práticas para problemas reais. 

A Declaração de Beirute - uma declaração feita por especialistas religiosos com o apoio do Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos - inclui 18 compromissos sobre "Fé pelos 

Direitos", com correspondentes ações de acompanhamento. Estes incluem algumas ações muito práticas que 

todos os líderes - religiosos e seculares - precisam tomar. Por exemplo:21 

 Impedir o uso da noção de “religião do Estado” para discriminar qualquer indivíduo ou grupo; 

 Revisitar interpretações religiosas que parecem perpetuar a desigualdade de gênero e os estereótipos 

prejudiciais ou até mesmo tolerar a violência baseada no gênero;  

 Defender os direitos de todas as pessoas que pertencem as minorias. 

 Denunciar publicamente todas as instâncias promotoras de ódio que incitam à violência, a 

discriminação e a hostilidade; e 

 Se envolver com crianças e jovens que são vitimas ou vulneráveis ao incitamento à violência em 

nome da religião. 

Minhas duas palestras finais considerarão mais caminhos para pessoas de fé – e especialmente membros do 

Exército de Salvação – poder ajudar a tornar Direitos Humanos uma realidade para todos, sem 

discriminação. 

 

Obrigado! 

 

 

Referências 
‘Compendium of the Social Doctrine of the Church’, New York, Burns and Oaks, 2004. 

Hauerwas, Stanley. ‘The Work of Theology’, 2015. 

Hogan, Linda. ‘Keeping Faith with Human Rights’, Georgetown University Press, 2016. 

MacIntyre, Alasdair. ‘After Virtue’, University of Notre Dame Press, Indiana: Notre Dame, 1981. 

Manual de Doutrina do Exército de Salvação. São Paulo, 2017. 

 

                                                           
19 Faith4Rights 
20 Um bom exemplo de muçulmanos fazendo este trabalho é "A Declaração de Marrakesh" sobre os direitos das minorias 

religiosas em comunidades de maioria predominantemente muçulmana, 2016 http://www.marrakeshdeclaration.org/  

 
21 Ibid 

http://www.marrakeshdeclaration.org/

