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Ferramentas para apoiar a transformação das comunidades
Sensibilização

B REVELAR O QUE A BÍBLIA DIZ

Porquê utilizar este estudo bíblico?

Pontos-chave

Encontre mais ferramentas como esta no endereço www.tearfund.org/Reveal/PT
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Discriminação e
inclusão
Água,
saneamento
e higiene

Migração e
tráfico de
pessoas

 Devemos dedicar tempo a ouvir e observar as necessidades de outras pessoas.
 Não devemos fazer as coisas segundo o nosso parecer, mas devemos preparar-nos
e procurar sabedoria sobre quando e como falar.
 A colaboração é frequentemente essencial para uma advocacia eficaz.

Comida e
meios de
subsistência

Ler Miquéias 6:8. Deus pede-nos para vivermos com humildade e agir com beneficência
praticando ao mesmo tempo a justiça. Pode ser difícil cumprir eficazmente estas três regras.
Façamos delas a nossa oração para orientação futura

Género e
violência
sexual

Os cristãos pensam frequentemente que tais problemas não têm nada a ver com a sua fé,
mas a Bíblia diz-nos que devemos defender as pessoas que são oprimidas. Confrontar a
injustiça exige uma coragem considerável, assim como persistência. A igreja tem muita
gente e várias igrejas juntas podem ter recursos suficientes para tomar medidas contra a
injustiça e a corrupção.

Saúde e
VIH

Ler Amós 5:1-24. Lemos no livro de Amós sobre a injustiça daquela época. Não eram
respeitados os direitos das pessoas pobres (versículo 11), era comum o suborno (versículo
12) e eram desprezados aqueles que lutavam pela justiça e pela verdade (versículo 10).

Influenciar
responsáveis

Injustiça e suborno . . .

Gestão de
risco de
desastres

Corrupção e
governação

Este estudo bíblico pode ajudar-nos a explorar alguns dos ensinamentos da Bíblia sobre o
papel da igreja na advocacia - em defender os direitos de outras pessoas e procurar obter
uma mudança positiva.

Conflito e
construção
da paz

Clima e
ambiente

Crianças e
jovens

O papel da igreja
na advocacia
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B O PAPEL DA IGREJA NO ADVOCACIA

Questões a debater
Sensibilização
Crianças e
jovens
Clima e
ambiente

 O que diz Amós, capítulo 1, sobre como as pessoas tratavam os seus vizinhos?
 O que condena Deus no versículo 21? O que significava para um israelita daquela época
realizar festas religiosas? Há situações semelhantes na forma como praticamos a nossa
fé?
 O que sugere o profeta que será uma acção verdadeira e aceitável para com Deus em
vez destas “festas religiosas” no versículo 24?
 O nosso culto revela falta de preocupação pelas pessoas que sofrem ou que são tratadas
de forma injusta?
 Como podemos incluir a nossa preocupação pela justiça social no centro do nosso culto?


Reflexão
Conflito e
construção
da paz

Reflicta sobre as medidas que poderá tomar para ajudar aqueles que, à sua volta, são
oprimidos.

Corrupção e
governação

Notas


Gestão de
risco de
desastres

Este estudo bíblico foi adaptado de um estudo publicado pela primeira vez pela Tearfund (2006)
num guia PILARES: Buscando justiça para todos,
http://learn.tearfund.org/pt-pt/resources/publications/pillars/seeking_justice_for_all/

Discriminação e
inclusão
Comida e
meios de
subsistência

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 – Lutar contra a injustiça (estudo bíblico) [B: Influenciar responsáveis-3]
 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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violência
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Encontre mais ferramentas como esta no endereço www.tearfund.org/Reveal/PT

2

