
Direitos Humanos: Dom de Deus e Compromisso de todos 
 Quando o o Papa Bento XVI percebeu a necessidade de determinar no direito da Igreja normas essenciais 
que tornem explícitas as responsabilidades jurídicas assumidas no serviço da caridade, que é uma das dimensões 
constitutivas da missão da Igreja e expressão irrenunciável da sua própria essência, percebemos com maior 
clareza o quanto o anuncio do Evangelho deve ir fundo nas entranhas da sociedade como convite a uma 
transformação profunda do ser humano e da sociedade de que faz parte. A vivência do mandamento novo que 
Cristo nos deixou (cf. Jo 15, 12) deve de tal modo atingir o ser humano que lhe devolva a possibilidade de 
realizar a vocação a que foi chamado na ordem da criação.  

A raiz dos direitos do homem, com efeito, há de ser buscada na dignidade que pertence a cada ser 
humano. E por isso, a fonte última dos direitos humanos não está situada na mera vontade dos seres humanos, na 
realidade do Estado ou nos poderes públicos, mas no mesmo homem e em Deus seu Criador (cf. João XXIII, 
Pacem in terris). 
 Do direito à vida, desde o momento da sua concepção até ao seu fim natural, é parte integrante o direito a 
crescer à sombra do coração da mãe depois de ser gerado, e viver numa família unida e num ambiente moral 
favorável ao desenvolvimento da própria personalidade. Do direito a maturar a sua inteligência e liberdade na 
procura e no conhecimento da verdade, é parte integrante que todos os homens devem estar livres de coação, 
quer por parte dos indivíduos, ou dos grupos sociais ou qualquer autoridade humana e em matéria religiosa, 
ninguém seja forçado a agir contra a própria consciência, nem impedido de proceder segundo a mesma. Do 
direito ao trabalho, faz parte o valorizar os bens da terra e obter deles o sustento próprio e dos seus familiares. Do 
direito a fundar uma família, é parte integrante o acolher e educar os filhos (cf. João Paulo II, Centesimus 
Annus).   
 Existe, infelizmente, uma distância entre a «letra» e o «espírito» dos direitos do homem aos quais se dá, 
muitas vezes, um respeito meramente formal. Muitas vezes falamos de direitos humanos sem nos darmos conta 
de que neles estão envolvidos também os deveres humanos. Todo direito corresponde necessariamente a um 
dever. O centro deles, direitos e deveres, é sempre o ser humano, criado por Deus com uma dignidade impar. 
  A Igreja, confiante, sobretudo na ajuda do Senhor e do Seu Espírito que, derramado nos corações, é a 
garantia mais segura do respeito à justiça e aos direitos humanos, procura com sua atuação contribuir para a paz. 
Por isso, no seu agir pastoral assume uma dupla direção: de anúncio do fundamento cristão dos direitos do 
homem e de denúncia das violações de tais direitos. 
 Assim, as pastorais da Igreja agem no intuito de promover a justiça e a paz, penetrar com a luz e o 
fermento evangélicos em todos os campos da existência social conforme o mandato que ela recebeu do Senhor.  
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