
CORAÇÃO
Um coração cheio de amor por 
causa da cruz de Jesus. Um coração 
como o coração de Deus, o Pai, para 
amar e cuidar de órfãos.

OLHOS
Para ver o cabelo macio e castanho 
e as mãos e os pés inchados, que 
mostram kwashiorkor (desnutrição 
por falta de proteínas e outros 
nutrientes)… Para olhar nos 
olhos da criança e ver o “abuso”… 
Para observar a casa – o buraco no 
telhado de palha, a falta de potes e 
panelas, etc…

BOCA
Para transmitir mensagens de 
esperança da Bíblia e conselhos 
sábios. Para que as famílias saibam 
que há ajuda e serviços disponíveis 
na comunidade. Para falar e ser uma 
voz para os que não têm voz através 
da defesa e promoção de direitos.

OUVIDOS
Para ouvir as crianças e 
compreender sua dor… Para ouvir 
o velho avô, que agora tem seis 
crianças para cuidar e sabe que tem 
mais quatro a caminho quando seu 
próximo filho morrer… Para ouvir 
quando nenhum parente perguntou: 
“Como você está?” ou “Como estão 
as crianças?”. Porém, agora esse 
voluntário vem visitá-lo e pergunta: 
“De quantas crianças você está 
cuidando? Como elas estão? Como 
você está?”. Este voluntário diz que 
quer ajudar da maneira que puder 
e dá ao velho homem uma chance 
de falar pela primeira vez em meses. 
Então o voluntário pergunta se pode 
voltar – e volta!

MÃOS
Para ajuda prática, como consertar o 
telhado de palha, preparar o terreno 
para o plantio, ensinar costura ou 
carpintaria, etc.

PÉS
Para levar mensagens, trazer 
suprimentos, levar as crianças ao 
posto de saúde, etc. – bem como 
para esportes e jogos!

 Ilustração: Lloyd Kinsley/Tearfund

USO DOS RECURSOS DADOS POR DEUS

Deus deu-nos essas habilidades 
para cuidarmos uns dos outros 
e revelarmos o amor de Jesus. 
Eles são totalmente grátis! Os 
membros da igreja podem usar 
esses recursos para começar a 
construir um ministério forte de 
assistência aos órfãos.

Os funcionários da ZOE usam estas ideias inspiradoras como parte de seu 
treinamento para os voluntários das igrejas. Será que você poderia fazer uma 
cópia deste folheto e usá-lo em sua igreja?

Deus criou-nos com um coração, olhos, ouvidos, boca, mãos e pés. Os 
voluntários das igrejas podem usar esses recursos dados por Deus para construir 
relacionamentos de apoio com as famílias de órfãos.

7PASSO A PASSO 101


	PASSO A PASSO
	USO DOS RECURSOS DADOS POR DEUS


