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Ferramentas para apoiar a transformação das comunidades
Sensibilização

B REVELAR O QUE A BÍBLIA DIZ

Crianças e
jovens

Zelando pelas crianças
Por que usar este estudo bíblico?

Discriminação e
inclusão

A palavra grega usada no Novo Testamento para “criança” também é usada para “servo” ou,
até mesmo, “escravo”. As crianças eram vistas, portanto, como semelhantes aos servos ou
escravos em status social. Nesta estória, Jesus usa uma criança como auxílio visual para
ensinar seus discípulos.

Corrupção e
governação

Leia Marcos 9:33-37. É muito fácil valorizar as crianças mais pelo que elas podem vir a ser
do que pelo que elas próprias são. As crianças podem ser vistas como um certo fardo, do
momento em que nascem até a época em que podem ser úteis. Era assim que elas eram
vistas na época de Jesus. O que Jesus disse sobre as crianças, e sua atitude para com elas
foram, portanto, coisas revolucionárias na época.

Gestão de
risco de
desastres

‘E, tomando a criança nos seus braços...’

Conflito e
construção
da paz

Clima e
ambiente

Este estudo bíblico pode nos ajudar a examinar algumas
coisas que a Bíblia ensina sobre o valor e a importância
das crianças.

Pontos-chave

Género e
violência
sexual

Comida e
meios de
subsistência

 Jesus claramente enfatizou a importância e o valor das crianças, e disse que
podemos aprender com elas sobre o reino dos céus.
 A Bíblia claramente pede para priorizarmos o ato de cuidar dos fracos e vulneráveis.

Perguntas para discussão
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Água,
saneamento
e higiene

Migração e
tráfico de
pessoas

Influenciar
responsáveis

Saúde e
VIH

 Como Jesus tratava as crianças que usava como auxílio visual? O que a criança teria
sentido, quando Jesus a tomou nos braços?
 Os discípulos tinham estado discutindo sobre quem era o maior. O que Jesus queria que
eles entendessem por “receber uma criança em seu nome”?
 Quem Jesus disse que seria o maior ou o primeiro em seu reino? Como podemos
responder a isto, num mundo em que há tantas pessoas necessitadas?
 O que significa receber uma criança em nome de Jesus na nossa comunidade?
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Escrito por Dewi Hughes, este estudo bíblico foi publicado pela primeira vez em: Tearfund
(2004) Passo a Passo 61: As crianças e o HIV/VIH e a AIDS/SIDA http://tilz.tearfund.org/ptpt/resources/publications/footsteps/footsteps_61-70/footsteps_61/
O estudo bíblico é em português brasileiro, conforme originalmente publicado.
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Ferramentas relacionadas:
 A1 – Revelar a necessidade de proteger as crianças: informação para os facilitadores [A1:
Crianças e jovens-1]
 A2 – Utilização dos média para falar sobre a protecção das crianças [A2: Crianças e jovens-1]
 A2 – Representação teatral sobre o casamento infantil [A2: Crianças e jovens-2]
 A2 – Discussão de normas para a protecção das crianças [A2: Crianças e jovens-3]
 B – Como Deus vê as crianças (estudo bíblico) [B: Crianças e jovens-2]
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