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MANIFESTO EM DEFESA DA VIDA E DOS DIREITOS HUMANOS 

 
Nós do Curso de “Ecumenismo, Diálogo Inter-religioso e Saúde: conhecer e respeitar as tradições e práticas 
ancestrais” do Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular (CESEEP), realizado no mês de 
julho de 2021, de forma virtual, pela plataforma Meet, cuja jornada e vivências nos conduziu a grandes descobertas 
e desta forma manifestarmos nossos sentimentos de surpresa, revolta e empatia.   

Reconhecemos que esta terra chamada América Latina, cuja matriz identitária se redimensiona a todo instante nas 
diásporas de violências e produção de uma indústria de racismos, preconceitos e negação do direito de existir, de 
diferentes expressões religiosas e grupos.  

Esse é o sentido de reconhecermos e manifestarmos nesta carta a nossa indignação diante das tantas formas de 
violações de direitos para que possamos, onde quer que estejamos, atuar com profetismo revolucionário em defesa 
da vida e por uma cultura de paz abraçada com a justiça.  

Nesta que compreendemos que seja a continuidade de nossa jornada que se fortaleceu em atenta escuta de uma 
assessoria lúcida e comprometida com uma educação libertadora, e, nas Rodas de Conversa dos grupos 
Diversidade, Ubuntu, Ruah, Namastê 1 e Namastê 2, com a animação e acolhimento da Coordenação e de toda 
estrutura humana conduzida pelo CESEEP.   

Diante deste movimento promovido pelo CESEEP que inspira o conhecimento e a ação, nos comprometemos de 
muitas formas (pessoal e coletiva) observando toda forma de afronta deste desgoverno do Presidente Jair 
Bolsonaro, que em sua trajetória política vem utilizando termos racistas, machistas, misóginos, homofóbicos, 
xenofóbicos, bélicos e de extermínio do diferente e mesmo assim foi eleito e toda a onda fascista que assombra a 
América Latina. 

Nossos compromissos abrangem o cuidado individual de estarmos MAIS atentas e atentos e lembrarmos de 
enfatizar em nossos lugares de fala a diversidade e pluralidade humana, principalmente a religiosa, para combater 
o racismo e enraizar em nosso cotidiano nossa posição antirracista. 

- Comprometemo-nos estar ao lado dos movimentos sociais que sustentam a garantia de direitos e políticas 
públicas que são a forma mais justa de estar ao lado dos grupos mais vulneráveis; 

- Comprometemo-nos a conhecer, praticar e difundir a medicina popular e/ou alternativa com o objetivo de 
humanizar cada vez mais a atenção à saúde e prevenção de doenças; 

- Comprometemo-nos com uma Educação Libertadora inspirada em Paulo Freire e na Teologia da Libertação; 

- Comprometemo-nos com a Cultura da Paz abraçada com a Justiça; 

- Comprometemo-nos a viver uma espiritualidade encarnada, racional, ativa, contextualizada, transcendental, 
revolucionária e empática; 

- E por fim e mais importante, comprometemo-nos a estar ao lado dos povos originários em suas lutas pela terra e 
proteção da Pachamama. Nossa mãe terra que nos abriga, alimenta e mata nossa sede; 

- Queremos enfatizar que este manifesto tem como destino os Governos Federal, Estadual e Municipal dos países 
aqui representados, e, à todas as instituições alinhadas ao conservadorismo e fundamentalismo, que sustentam 
o fascismo e a destruição dos direitos dos povos. (No Brasil: Jair Bolsonaro); 

- Por fim nossa gratidão, nossa utopia e nossa esperança do verbo esperançar a todas as pessoas que organizaram 
e partilharam esta experiência fantástica de sair da zona de conforto e mergulhar no universo do outro, da outra. 

- Nesta jornada, que daremos continuidade em nossos territórios e comunidades, contamos com a energia 
protetora dos Encantados e de todas as Divindades que nos iluminam e nos guiam com seu Amém, Axé, Ubuntu, 
In Lak’ Eche, Awere. 

Julho, Inverno de 2021. 

 


