BEM-VINDO AO REVELAR
O Revelar inclui folhas informativas, actividades, estudos bíblicos e guias de boas práticas para utilizar com
igrejas e comunidades. Seleccione os recursos específicos (as “ferramentas”) que o irão ajudar no seu trabalho.
As ferramentas do Revelar podem ser utilizadas para apoiar um processo de mobilização da igreja e da
comunidade (MIC) ou para apoiar outro trabalho de desenvolvimento da comunidade.

COMO USAR O REVELAR

SECÇÃO A:
SECÇÃO B:
REVELAR PROBLEMAS ESTUDOS BÍBLICOS
ESCONDIDOS
Estudos bíblicos sobre todas as
Ferramentas destinadas a ajudá-lo
a levantar e explorar problemas
escondidos com as comunidades.
Os problemas estão escondidos
porque ninguém fala deles, ou
porque as pessoas não os
entendem.

questões tratadas no Revelar.

SECÇÃO C:
REVELAR
ORIENTAÇÃO E APOIO
À ACÇÃO
Orientação sobre diversas formas
de trabalhar e guias de boas
práticas para projectos e acções.

Para mais informação, visite www.tearfund.org/Reveal

PARA O AJUDAR A ENCONTRAR OS RECURSOS DE QUE NECESSITA, DIVIDIMOS AS FERRAMENTAS NAS SEGUINTES CATEGORIAS :

SENSIBILIZAÇÃO
Ajudar a mudar valores, convicções e
comportamentos nocivos.

CONFLITO E CONTRUÇÃO DA PAZ
Compreender e analisar o conflito,
ajudar a reduzir o conflito violento e
construir a paz.

CRIANÇAS E JOVENS
Tratar do bem-estar, protecção,
desenvolvimento, acompanhamento
parental e educação das crianças e dos
jovens.

CORRUPÇÃO E GOVERNAÇÃO
Compreender e combater a corrupção e
a má governação; apoiar a reforma
prisional e o trabalho com reclusos.

CLIMA E AMBIENTE
Proteger, restaurar e cuidar do
ambiente e adaptar-se a um clima em
mudança.

GÉNERO E VIOLÊNCIA SEXUAL
Tratar da desigualdade entre homens e
mulheres; combater a violência com base
no género, incluindo a violência sexual e
a mutilação/excisão genital feminina

GESTÃO DE RISCO DE DESASTRES
Preparar para potenciais perigos (por
exemplo chuvas fortes, terramotos ou
seca) e desastres, ou responder ou
reduzir o impacto dos mesmos.

DISCRIMINAÇÃO E INCLUSÃO
Combater o stigma e a discriminação
contra qualquer grupo de pessoas;
assegurar que todos beneficiam quando as
comunidades se desenvolvem.

COMIDA E MEIOS DE SUBSISTÊNCIA
Criar segurança alimentar e meios de
subsistência sustentáveis; criar grupos
comunitários; aconselhar sobre preparação
de alimentos, nutrição e alimentação
saudável.

SAÚDE E VIH
Sensibilizar para o VIH, promover a mudança
do comportamento e combater o estigma;
tratar de questões de saúde mais vastas,
incluindo cuidados e toxicodependência.

INFLUENCIAR RESPONSÁVEIS
Influenciar as decisões, as políticas e as
práticas de responsáveis poderosos
para tratar da pobreza e gerar justiça.

MIGRAÇÃO E TRÁFICO DE PESSOAS
Explorar os riscos, as oportunidades e
os impactos da migração; reduzir a
vulnerabilidade ao tráfico de pessoas e
apoiar os sobreviventes.

PARA UMA CÓPIA DO REVELAR, VISITE
www.tearfund.org/Reveal
ou envie um e-mail para
reveal@tearfund.org
AGUA, SANEAMENTO E HIGIENE
Apoiar o acesso a água segura,
saneamento e práticas de higiene.
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