
O credo bioético de Potter 

 

1. Creio na necessidade de uma ação terapêutica imediata para melhorar este 

mundo afligido por grave crise ambiental e religiosa. 

Compromisso: trabalharei com os outros para aperfeiçoar a formulação de minhas 

crenças, desenvolver credos adicionais e procurar um movimento mundial que torne 

possível a sobrevivência e o aprimoramento do desenvolvimento da espécie humana em 

harmonia com o meio ambiente natural e com toda a humanidade. 

 

2. Creio que a sobrevivência futura, bem como o desenvolvimento da 

humanidade, tanto cultural quanto biologicamente, é fortemente 

condicionado pelas ações do presente e planos que afetam o meio ambiente.  

Compromisso: tentarei adaptar um estilo de vida e influenciar o estilo de vida dos 

outros, bem como ser promotor para um mundo melhor para as futuras gerações da 

espécie humana, e tentarei evitar ações que coloquem em risco seu futuro, ao ignorar o 

papel do meio ambiente natural na produção de alimentação e fibras. 

 

3. Creio na unicidade de cada pessoa e em sua necessidade instintiva de 

contribuir para o aprimoramento de uma unidade maior da sociedade, de 

forma que seja compatível em longo prazo com as necessidades da 

sociedade. 

Compromisso: ouvirei os pontos de vista dos outros, sejam estes de uma minoria ou 

de uma maioria, e reconhecerei o papel do compromisso emocional em produzir uma 

ação efetiva.  

 

4. Creio na inevitabilidade do sofrimento humano que resulta da desordem 

natural das criaturas biológicas e do mundo físico, mas não aceito 

passivamente o sofrimento que é resultado da desumanidade do homem 

para com o próprio homem. 

Compromisso: enfrentarei meus próprios problemas com dignidade e coragem. 

Assistirei os outros na sua aflição e trabalharei com o objetivo de eliminar todo 

sofrimento desnecessário na humanidade.  

 



5. Creio na finalidade da morte como uma parte necessária da vida. Afirmo 

minha veneração pela vida, creio na fraternidade humana e que tenho uma 

obrigação para com as futuras gerações da espécie humana.  

Compromisso: viverei de uma forma tal que será benéfica para as vidas de meus 

companheiros humanos de hoje e do futuro, e que serei lembrado com carinho pelos 

meus entes queridos. 

 

6. Creio que a sociedade entrará em colapso se o ecossistema for danificado 

irreparavelmente, a não ser que se controle mundialmente a fertilidade 

humana, devido ao aumento concomitante na competência de seus membros 

para compreender e manter a saúde humana. 

Compromisso:  aperfeiçoarei as habilidades ou um talento profissional que 

contribuirão para a sobrevivência e aprimoramento da sociedade e manutenção de um 

ecossistema saudável. Ajudarei os outros no desenvolvimento de seus talentos 

potenciais, mas ao mesmo tempo cultivando o autocuidado, a autoestima e o valor 

pessoal. 

 

7. Creio que cada pessoa adulta tem responsabilidade pessoal em relação à 

sua saúde, bem como responsabilidade para o desenvolvimento desta 

dimensão da personalidade em sua descendência. 

Compromisso: esforçar-me-ei por colocar em prática as obrigações descritas como 

compromisso bioético para a saúde pessoal e familiar. Limitarei meus poderes 

reprodutivos de acordo com objetivos, nacionais ou internacionais. 


