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Ferramentas para apoiar a transformação das comunidades
Sensibilização

B REVELAR O QUE A BÍBLIA DIZ

Contexto
A situação deste capítulo ocorreu durante a reconstrução da muralha de Jerusalém.
Lembra-nos que, mesmo num processo de reconstrução e reabilitação, os ricos podem usar
a situação para explorar os pobres. Além da oposição de Sambalate, de Tobias e dos seus
amigos, o povo estava a ser maltratado pelos seus próprios nobres e funcionários. Depois
de pensar um pouco, Neemias interpelou-os sobre o seu comportamento (versículos 6-11) e
conseguiu corrigir a situação. A liderança de Neemias é um exemplo para as igrejas, para
que falem sem medo contra a injustiça e chamem a atenção para os problemas que estão a
empobrecer as pessoas.

Pontos-chave

 Como pode a igreja assegurar que as pessoas mais pobres não são deixadas para trás
quando há uma distribuição de ajuda humanitária pelo governo ou por ONG?
 De que precisa a sun igreja para se tornar mais confiante e eficaz na defesa das pessoas
pobres?
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 A igreja pode ajudar a assegurar que, em todas as fases da recuperação do desastre, os
pobres são protegidos contra a exploração e ajudados a encontrar maneiras de sair da
pobreza. Que medidas práticas poderia a sua igreja tomar para assegurar que as pessoas
pobres não são exploradas?

Migração e
tráfico de
pessoas

 Em Neemias 5, como é que os ricos exploravam os pobres? Como responde Neemias?
Como poderiam os pobres ser explorados durante a fase de reconstrução a seguir a uma
tempestade de vento ou a um deslizamento de lamas?
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Questões a debater

Comida e
meios de
subsistência

Discriminação e
inclusão

 Os pobres queixam-se de que são oprimidos pelos ricos (Neemias 5:1-5)
 Neemias elimina a opressão (Neemias 5:6-13).
 Ele dá um exemplo de compaixão pelas pessoas pobres (Neemias 5:14-19).
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Neemias 5
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Este estudo bíblico pode ajudá-lo a explorar como podem ocorrer injustiças em alturas de
resposta a desastres e como podemos responder seguindo a Bíblia.
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Porquê utilizar este estudo bíblico?
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Lutar contra a injustiça

B: Influenciar responsáveis-3
B LUTAR CONTRA A INJUSTIÇA

Notas
Sensibilização

Este estudo bíblico foi publicado pela primeira vez em: Tearfund (2011) Os desastres e a igreja local http://learn.tearfund.org/pt-pt/themes/disasters/disasters_and_the_local_church/
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Ferramentas relacionadas:
 B – Trabalho de advocacia (estudo bíblico) [B: Influenciar responsáveis-1]
 B – Ser um defensor e promotor de direitos (estudo bíblico) [B: Influenciar responsáveis-2]
 B – O papel da igreja na advocacia (estudo bíblico) [B: Influenciar responsáveis-4]
 C1 – Formas diferentes de intervir [C1: Sensibilização-1]
 C1 – Como tirar o máximo partido das reuniões com os decisores
[C1: Influenciar responsáveis-4]
 C1 – Mobilização das pessoas [C1: Influenciar responsáveis-2]
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