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“Direitos e obrigações”
SÉRIE: O CRISTÃO E A CIDADANIA
INTRODUÇÃO
Numa sociedade organizada, as obrigações e os direitos fundamentais são definidos na
Constituição Federal. A lei maior do Brasil foi aprovada no ano de 1988 e estabeleceu três
categorias de obrigações e direitos: os civis, os políticos e os sociais.
OBRIGAÇÕES E DIREITOS CIVIS
As obrigações e os direitos civis são aqueles que protegem o cidadão da ação arbitrária do
governo e/ou de outros indivíduos. Alguns exemplos são o direito à vida, o direito de ir e vir, a
propriedade privada, a igualdade perante a lei, a liberdade de expressão, de pensamento e de
culto. É bom ressaltar que a existência de um direito pressupõe logicamente a existência da
correspondente obrigação. Exemplo: o cidadão que usufrui do direito à liberdade religiosa tem
a obrigação de respeitar a liberdade religiosa do outro.
OBRIGAÇÕES E DIREITOS POLÍTICOS
As obrigações e os direitos políticos são aqueles que garantem a participação dos cidadãos no
governo (administração da sociedade). Alguns exemplos são o direito de votar e ser votado, de
realizar manifestações de caráter político e fundar partidos. No Brasil, já houve época em que
os cidadãos não tinham o direito de escolher seus governantes.
OBRIGAÇÕES E DIREITOS SOCIAIS
As obrigações e os direitos sociais são aqueles que visam garantir ao cidadão saúde,
segurança, educação, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, previdência social,
moradia, dentre outros. Todos os cidadãos têm a obrigação de contribuir para realização
desses direitos por meio dos impostos.
COMPARTILHAMENTO
Como você avalia o cumprimento dos deveres e o exercício dos direitos civis, políticos e sociais
na realidade brasileira?
CONCLUSÃO
A sociedade brasileira vem percorrendo, durante sua história, um longo e sofrido processo de
amadurecimento e consolidação dos direitos e conscientização das obrigações por parte de
seus cidadãos. Na cultura nacional, tem prevalecido o “jeitinho brasileiro” onde cada um
busca levar vantagem pessoal e exercer seus “direitos” de forma egoísta sem preocupar com os
direitos do próximo. O povo acaba sofrendo por falta de conhecimento.
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