
 

 

 

 

INTRODUÇÃO  

 Encontre mais ferramentas como esta no endereço tilz.tearfund.org/Reveal 1 

 

Ferramentas para apoiar a transformação das comunidades 

Utilizar o Revelar juntamente com um 
processo de mobilização da igreja e da 
comunidade 

Descrição breve 
O Revelar não se destina a ser seguido como 

um “processo”. A intenção é que, em vez 

disso, as actividades aqui contidas vão apoiar 

processos já existentes que mobilizem as 

igrejas e as comunidades, como o Umoja e o 

PAP (Processo de Avaliação Participativa). 

Esta ferramenta explica o Umoja e o PAP e dá 

orientação sobre como o Revelar pode ser usado para apoiar estes e outros processos de 

mobilização da igreja e da comunidade. 

 

Chaves para o sucesso 

 

Explicação do Umoja e do PAP 

Umoja significa “sentimento de união” na língua suaíli da África Oriental. O Umoja é uma 

iniciativa transformacional da igreja e da comunidade. Ajuda os líderes da igreja e as suas 

congregações a trabalhar juntamente com a comunidade local para produzir a sua própria 

mudança positiva para toda a comunidade. O Umoja baseia-se no PAP (Processo de Avaliação 

Participativa), que é utilizado por igrejas e comunidades e é por vezes conhecido por outro 

nome, por exemplo Processo de Mobilização da Igreja e da Comunidade ou Processo de 

Apreciação Participativa. O Umoja foi traduzido para mais de 15 línguas diferentes e, nalguns 

locais, foi-lhe atribuído outro nome, por exemplo Eden (em Myanmar) e Sangasangai (no Nepal). 

 

O Umoja e o PAP (bem como os processos relacionados) contêm estudos bíblicos para ajudar a 

igreja a compreender o mandato bíblico para a missão integral. Ajudam as igrejas e as 

comunidades a descobrir quem são e qual o seu potencial. Ajudam-nas a identificar e utilizar os 

recursos e competências que já têm, reforçando-os. 

 

O Umoja tem cinco etapas: 

Fase 1: Desenvolver a visão da igreja e equipá-la 

Fase 2: Desenvolver a visão da comunidade 

Fase 3: Sonhar os sonhos e planear a acção 

Fase 4: Tomar medidas 

Fase 5: Avaliação 

 

Para saber mais sobre o Umoja, visite www.tearfund.org/umoja 
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http://tilz.tearfund.org/
http://www.tearfund.org/umoja


INTRODUÇÃO UTILIZAR O REVELAR PARA APOIAR A MOBILIZAÇÃO DA IGREJA E DA COMUNIDADE 

 Encontre mais ferramentas como esta no endereço tilz.tearfund.org/Reveal 2 

Utilizar o Revelar para apoiar o Umoja, o PAP ou outro processo 

MIC 

Secção A – Revelar: problemas escondidos 

As actividades da Secção A destinam-se a revelar problemas “escondidos”. Recomendamos 

que todos os facilitadores do Umoja e do PAP leiam as ferramentas da Secção A1. Estas 

ferramentas descrevem alguns dos problemas que poderão estar ocultos numa comunidade 

e explicam por que razão é importante tratá-los. Pode depois escolher as actividades que 

sinta serem mais apropriadas, consoante os problemas que possam precisar de ser 

revelados na comunidade. 

 

As actividades da Secção A2 destinam-se a ajudar a revelar problemas ocultos. Podem ser 

usadas em qualquer fase do processo de mobilização. Por exemplo, se um facilitador (ou, 

na verdade, qualquer outro participante no processo) sentisse que havia problemas ocultos 

que necessitavam de ser tratados no interior da igreja, algumas das actividades poderiam 

ser usadas no início do processo (Umoja - Fase 1: Desenvolver a visão da igreja e equipá-

la; e PAP - Despertar a igreja). As actividades da Secção A2 também podem ser 

especialmente úteis durante as fases do MIC que envolvem a recolha e análise de 

informação da comunidade (Umoja - Fase 2: Desenvolver a visão da comunidade; PAP - 

Descrição da igreja e da comunidade, Recolha e análise de informação). Durante estas 

fases, poderá desejar utilizar as actividades do Revelar, juntamente com as actividades do 

Umoja e do PAP, para ajudar uma igreja e uma comunidade a pensar em potenciais 

problemas escondidos para além de problemas mais óbvios sobre os quais as pessoas 

estejam dispostas a falar. Consulte Ferramenta introdutória: Ferramentas de recolha e 

análise de dados para uma lista de ferramentas deste tipo que poderá encontrar noutros 

recursos da Tearfund.  

 

Também poderá acontecer que os problemas escondidos necessitem de ser revelados nas 

fases mais avançadas do processo de mobilização, quando se faz o planeamento e se 

tomam medidas (Umoja - Fase 3: Sonhar os sonhos e planear a acção e Fase 4: Tomar 

medidas; PAP - Tomada de decisões). Poderá acontecer que nestas fases se revele algum 

tipo de discriminação ou preconceito e lhe possam ser úteis actividades destinadas a apoiar 

uma comunidade no sentido de reconhecer e dar resposta a tais atitudes.  

 

Secção B – Revelar: Estudos bíblicos 

Os estudos bíblicos da Secção B podem ser usados em qualquer fase do processo MIC. 

 

Secção C - Revelar: Acção 

As actividades da Secção C do Revelar destinam-se a ser utilizadas depois de terminadas a 

recolha e a análise da informação, quando estão a ser planeadas, realizadas e avaliadas as 

acções. No Umoja, esta é a Fase 3: Sonhar os sonhos e planear a acção, a Fase 4: Tomar 

medidas e a Fase 5: Avaliação. No PAP, é a fase de Tomada de decisões. As actividades 

da Secção C podem ser utilizadas para ajudar uma igreja e uma comunidade a pensar nas 

perguntas importantes que necessitam de ser colocadas antes de começar a tomar medidas 

e para assegurar que as medidas levadas a cabo são eficazes, transformativas e 

duradouras. 
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