
Manifesto inter-religioso do Rio de Janeiro: 
30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança 

Neste ano de 2019, em que se completam 30 anos da Convenção sobre os Direitos 
da Criança, nós como instituições e coletivos representando diferentes religiões, 
estamos plenamente conscientes de que a criança e o adolescente gozam de todos 
os direitos inerentes à pessoa humana. O valor universal do respeito à vida e à 
infância está presente na Convenção assim como no artigo 3º do Estatuto da Criança 
e do Adolescente, no Brasil. Sabemos que parte fundamental destes direitos é o 
direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião, endossado pelo 
artigo 14º da Convenção sobre os Direitos da Criança. 

Compreendemos a importância de transmitir nossos princípios e valores a crianças 
e adolescentes, garantindo não apenas o desenvolvimento de valores da religião, 
mas buscando também forma-los como cidadãos que contribuam para a sociedade. 
Trabalhamos, sobretudo, em busca da promoção dos direitos da infância e 
adolescência, de acordo com os parâmetros da Constituição Federal, bem como de 
nossas crenças, culturas, doutrinas e expressão de fé. 

Famílias vêm buscando na espiritualidade respostas para questões que são, 
sobretudo, dever do Estado: livramento de balas perdidas, proteção contra conflitos 
armados, segurança no ir e vir, fim da discriminação pela cor da pele, melhores 
condições de moradia e, finalmente, o direito de expressar sua fé e sua cultura, 
especialmente para suas crianças. Se a violência é uma expressão de ruptura, 
quando falamos em religião, clamamos por religar, reconectar cada pessoa ao todo. 

Necessitamos de ações por parte do Estado para a proteção daqueles que mais 
precisam, em qualquer estado, município, bairro, morro, favela, aldeia ou quilombo. 
Não podemos aceitar que crianças em situação de fragilidade social, em redes de 
abrigo e em privação de liberdade sigam expostas à violência e restritas em seus 
direitos. Não suportamos mais o avanço da violência e o conflito armado que vem 
ceifando a vida de crianças e adolescentes que sequer começaram a vislumbrar seu 
futuro. 

Como instituições e coletivos representando diferentes religiões, sempre atentos 
aqueles mais afetados pela violência, requeremos junto às autoridades competentes 
que elaborem, aprovem e implementem projetos de lei e políticas públicas que 
possibilitem o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes.  

Imbuídos do dever e também da oportunidade que temos perante a sociedade e do 
que nos é mais sagrado reafirmamos que: 

 Toda a vida importa! A vida de crianças e adolescentes deve ser considerada em 
sua mais alta significância. O direito à vida é o direito primeiro e comum à 
humanidade. A vida é o bem maior, canal pelo qual se exerce a cultura, a fé, a 
cidadania. 

 A vida de uma criança ou adolescente não pode ter menos valor por sua origem, 
cor, gênero ou religião. Ações de justiça devem ser iguais para todas e todos.  



 Crianças e adolescentes negros, pardos, indígenas e quilombolas devem 
importar para o Estado como importam para a dimensão do sagrado. 

Juntos, nos comprometemos aqui em contemplar a inter-religiosidade em nossas 
ações, reconhecendo nosso papel junto à política nos territórios, principalmente 
naqueles mais fragilizados. Nos dispomos a debater e a enfrentar a intolerância 
religiosa junto aos nossos e a garantir que nossas crianças e adolescentes conheçam 
e exijam seus direitos. Queremos dialogar com aqueles que estão no poder e 
contribuir com uma política de valorização da vida das crianças e adolescentes no 
Rio de Janeiro, com menos truculência e mais inteligência e efetividade nas suas 
ações. A proteção da vida das crianças e adolescentes deve ser um compromisso de 
todos. 

Vida plena para crianças e adolescentes de todo o estado do Rio de Janeiro! 

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2019. 

Assinam este manifesto: 

 

Antônio Terto da Silva Lima-  Revdo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil  

Coletivo Judeus pela Democracia 

Cláudio de Oliveira Ribeiro- Pastor Metodista 

Dom Celso Franco – Bispo Emérito da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil 

Eduardo Grillo – Bispo da Diocese Anglicana do Rio de Janeiro 

Ednalva do Nascimento Brito – Congregação Agostiniana Missionária Católica 

Frente Nacional de Evangélicos pelo Estado de Direito 

Guilherme Cohen – Coletivo Judeus pela Democracia 

Ismael Gouveia Lopes da Silva – Rede Miquéias do Brasil  

Inamar Corrêa de Souza – Revda da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil 

Jairo  dos  Santos Silva – Pastor da  Igreja Projeto Além do Nosso Olhar  

Kátia Ezoite Teixeira Silva - Pastora da   Igreja Projeto Além do Nosso Olhar  

Luciana Falcão da Silva  – Pastora Batista 

Mãe Flávia Pinto –Centro Espírita Casa do Perdão – Umbanda  

Maria da Conceição Cotta Baptista Doné Conceição d’Lissá- Sacerdotisa da Religião de Matriz 
Africana  

Maria do Carmo  Lima – Pastora Kaká  Omowalê – Igreja Metodista Episcopal Africana  

Magali do Nascimento Cunha – Igreja Metodista  

Movimento Negro Evangélico  

Marco Davi  de Oliveira – Pastor Batista 

Maria da Fé da Silva Viana – Coordenadora da Pastoral de Combate ao Racismo- Igreja 
Metodista.  

Muna Muhammad Odeh – Muçulmana 



Nilza Valéria Zacarias do Nascimento Oliveira – Igreja Batista  

Paulo Carvalho Ribeiro – Presidente CEADERJ- Convenção Evangélica das Assembleias de 

Deus do Estado do Rio de Janeiro 

Remy Damasceno Lopes – Pastor Batista 

Sílvia da Silva Nogueira – Pastora Batista  

Sérgio Ricardo Gonçalves Dusilek – Pastor Batista  

Visão Mundial  Brasil  

Wesley Teixeira – Coletivo Esperançar  

Wanda Cristina Araújo da Silva – Yá Wanda de Omulú 

 

 

 

 


