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Ferramentas para apoiar a transformação das comunidades
Sensibilização

B REVELAR O QUE A BÍBLIA DIZ

Crianças e
jovens

Como Deus vê as crianças
Por que usar este estudo bíblico?

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.

Feitos à imagem de Deus

Gestão de
risco de
desastres

Leia Deuteronômio 7:11-14. Deus prometeu ao seu
povo que se ele viver segundo as Suas ordenanças, Ele vai abençoá-lo e multiplicá-lo e que
também vai abençoar os seus filhos.

Corrupção e
governação

Conflito e
construção
da paz

Leia Gênesis 1:26-27. Deus nos fez, homem e mulher, à
sua imagem. Isto significa que, de alguma maneira,
somos semelhantes à Ele.

Discriminação e
inclusão

Leia Salmos 127 e 128. As crianças são uma bênção do Senhor. Também lemos que os
nossos filhos crescerão como brotos de oliveira se temermos (respeitarmos e honrarmos) o
Senhor.

Pontos-chave

Género e
violência
sexual

Comida e
meios de
subsistência

 Todas as pessoas, em todos os lugares, são feitas à imagem de Deus.
 As crianças são uma bênção do Senhor.
 Se formos fiéis a Deus, transmitiremos as bênçãos de Deus aos nossos filhos.
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Influenciar
responsáveis
Migração e
tráfico de
pessoas
Água,
saneamento
e higiene

 O que os versículos de Gênesis 1 dizem a respeito do valor das pessoas aos olhos de
Deus?
 Ele valoriza as crianças de forma diferente dos adultos?
 De que formas você acha que podemos ser semelhantes à Deus (Feitos à Sua imagem)?
 Como estes versículos nos incentivam a respeitarmos os adultos e as crianças?
 Como as crianças são vistas na nossa cultura?
 De que forma prática podemos incentivar as pessoas à nossa volta a verem as crianças
da maneira que Deus as vê?

Saúde e
VIH

Perguntas para discussão
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B COMO DEUS VÊ AS CRIANÇAS

Sensibilização

 Que palavras são usadas para descrever como Deus vê as crianças nestes salmos?
Discuta sobre o que estas palavras significam.
 Será que sempre vemos as crianças como uma bênção?

Crianças e
jovens

Reflexão
Pense sobre a comunidade onde você mora. Como as crianças são tratadas? Nós as
tratamos como uma benção do Senhor? Nós procuramos abencoá-las assim como Deus
nos abençoou? Como podemos fazer isto na atualidade?

Clima e
ambiente

Notas

Conflito e
construção
da paz

Este estudo bíblico é baseado em um estudo que foi publicado pela primeira vez em:
Tearfund (2004) ROOTS 7: Participação infantil http://tilz.tearfund.org/en/resources/publications/roots/child_participation/?sc_lang=pt-PT
O estudo bíblico é em português brasileiro, conforme originalmente publicado.

Corrupção e
governação
Gestão de
risco de
desastres

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 – Zelando para as crianças (estudo bíblico) [B: Crianças e jovens-1]
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