B: Crianças e jovens-3

Ferramentas para apoiar a transformação das comunidades
Sensibilização

B REVELAR O QUE A BÍBLIA DIZ

Crianças e
jovens

Amar os nossos jovens
Porquê utilizar este estudo
bíblico?

Conflito e
construção
da paz

Clima e
ambiente

Este estudo bíblico ajuda-nos a
compreender como Deus dá valor aos
jovens. Somos chamados a estabelecer
relações com pessoas de diferentes
idades e a amar, valorizar, apoiar e
encorajar-nos uns aos outros.

Corrupção e
governação

O amor nunca falha

Gestão de
risco em
desastres

Leia Coríntios 13: 1- 8
Estes versículos são frequentemente
escolhidos para casamentos. Mas não
são relevantes apenas para a relação do casamento. Devem, antes, ser o nosso guia e a
nossa inspiração para todas as relações - incluindo as relações com os nossos jovens.

Discriminação e
inclusão

Pontos principais

Comida e
meios de
subsistência

 O amor, e não o medo, tem de estar no centro das nossas relações com os jovens.
 Não podemos menosprezar ninguém por causa da sua idade. Deus pode usar e
chamar os jovens para que dêem o exemplo a outros.


●
●

Saúde e
VIH
Influenciar
responsáveis

●

Migração e
tráfico de
pessoas

●

Reflicta sobre os versículos em 1 Coríntios 13. Que instruções nos dão para como
nos relacionarmos uns com os outros?
Como falamos sobre os jovens e com os jovens na nossa comunidade? Isto é feito
com amor?
De que formas práticas podemos mostrar amor e respeito para com os nossos
jovens conforme 1 Coríntios 13 nos diz que devemos fazer?
Como pode o nosso “amor” para com os jovens partir do reconhecimento do seu
valor, do seu mérito e do seu contributo positivo para a sociedade?
Como podemos facilitar os diálogos entre gerações, de modo a que o nosso
envolvimento parta da compreensão mútua em vez de partir de pressupostos, ideias
feitas e experiências negativas?
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Água,
saneamento
e higiene

●

Género e
violência
sexual

Questões a debater

B: Crianças e jovens-3
B AMAR OS NOSSOS JOVENS

Sensibilização

Leia 1 João 4: 18
● Há algumas pessoas com medo dos jovens? Porque será isto?
● Como poderemos deixar que o amor vença este medo?
● Como poderemos compreender melhor as dificuldades e as pressões que os jovens
enfrentam actualmente?

Crianças e
jovens
Clima e
ambiente
Conflito e
construção
da paz

Leia 1 Timóteo 4: 12
● Na nossa comunidade, os jovens são respeitados, ou são menosprezados por causa
da sua idade?
● O que influencia os sentimentos das pessoas relativamente aos jovens? Como se
fala dos jovens nos meios de comunicação locais e nacionais?
● Os jovens são ouvidos? As suas opiniões são consideradas importantes? O que
necessita de mudar? Que medidas práticas poderemos tomar?
● Como podem os jovens participar nos processos de tomada de decisões nas nossas
famílias, nas nossas igrejas e comunidades?
● Que oportunidades poderíamos dar aos jovens nas nossas comunidades para
deterem posições de autoridade, responsabilidade e liderança?

Corrupção e
governação
Gestão de
risco em
desastres

Ferramentas relacionadas:
 A1 – Revelar a necessidade de valorizar e equipar os jovens: informação para os facilitadores
[A1: Crianças e jovens-2]
 A2 – Ouvir e compreender os jovens [A2: Crianças e jovens-4]

Discriminação e
inclusão
Comida e
meios de
subsistência
Género e
violência
sexual
Saúde e
VIH
Influenciar
responsáveis
Migração e
tráfico de
pessoas
Água,
saneamento
e higiene

Encontre mais ferramentas como esta no endereço www.tearfund.org/Reveal/PT
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