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Glossário
Este glossário explica o significado de certas palavras conforme foram usadas neste livro.
ação social /
envolvimento social
ameaça de
desastre
assistência em
situações de
desastres
assistência social
beneficiário
catalisador
coagir
congregação

processo em que uma igreja local atende às necessidades materiais da sociedade. Também
chamado de “demonstração”
evento ou situação natural ou causada pelo homem, que poderia causar perigo, perdas
ou danos
ajuda oferecida às pessoas necessitadas após um desastre

provisão de auxílio para pessoas necessitadas, muitas vezes, sem a sua participação
alguém que se beneficia com uma iniciativa
algo que faz com que uma mudança aconteça
usar a pressão para fazer com que as pessoas façam coisas que não querem fazer
o mesmo que “igreja local”

defesa e promoção
de direitos

ajudar as pessoas a resolver as causas fundamentais da pobreza, trazer justiça e apoiar o bom
desenvolvimento, através da influência das políticas e das práticas dos poderosos

demonstração

mostrar às pessoas o que significa fazer parte do reino de Deus, como, por exemplo, através
do interesse pelos outros. Também chamado de “ação social” ou “envolvimento social”.

denominação

sistema em que as igrejas locais estão organizadas e vinculadas

desertificação

processo através do qual a terra se torna seca, e quase nada pode ser cultivado, tornando-a um
deserto

deslocado

forçado a se mudar do seu lar habitual

despejo

quando as pessoas são forçadas a saírem de seus lares

diocese

distrito sob a autoridade de um bispo

doador
empoderamento

pessoa ou organização que dá apoio financeiro
processo através do qual as pessoas adquirem autoconfiança e se tornam agentes de mudança

envisionar

transmitir uma visão para outras pessoas

evangelho

as boas novas de Jesus Cristo

explorar
facilitador

tirar vantagem de alguém ou de alguma coisa para o benefício pessoal
alguém que ajuda um processo a acontecer, incentivando as pessoas a encontrarem suas
próprias soluções para os problemas
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igreja local
iniciativa
mão-de-obra
intensiva
Memorando de
Entendimento
mentor
missão integral
mobilização
da igreja
mobilização da
igreja e da
comunidade
mobilizar
multidimensional
ONG
organização cristã

parcialidade
parteira
participativo
piloto
pobre / pobreza
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comunidade sustentável de cristãos locais, acessível a todos, onde o louvor, o discipulado, o
cuidado e a missão são colocados em prática
atividade ou série de atividades realizadas pela igreja local ou comunidade para lidar com uma
questão comunitária
descreve uma atividade que exige uma grande quantidade de insumo humano
documento que estabelece as intenções e as responsabilidades de duas ou mais partes, que
concordaram em trabalhar juntas numa questão específica
pessoa que oferece conselho e apoio às pessoas menos experientes
falar sobre a nossa fé e vivê-la de maneira completa em todos os aspectos da vida
ato de mobilizar a igreja local para responder às necessidades da comunidade
ato de mobilizar a igreja local para atuar como facilitadora na mobilização da comunidade
inteira para atender às suas próprias necessidades
ajudar as pessoas a colocarem uma visão em prática e fazerem com que ela se concretize
com aspectos diferentes
organização não governamental
organização cristã que procura transformar as comunidades através do desenvolvimento, da
assistência em situações de desastres e do trabalho de defesa e promoção de direitos. Não é o
mesmo que igreja local.
um ponto de vista a favor ou contra algo
uma pessoa que assiste partos
descreve uma situação em que muitas pessoas estão participando
substantivo relativo à experimentação de algo antes de implementá-lo mais amplamente
que não tem as necessidades básicas, tais como alimento, roupas, abrigo, redes sociais, voz
política, fé em Deus

prestação de contas

explicar decisões, ações ou a utilização de recursos às partes interessadas

proclamação

falar às pessoas sobre o evangelho. Também chamado de “evangelismo”

projeto
replicação
secular
sustentabilidade
tangível
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atividade realizada por uma organização cristã diretamente numa comunidade
repetição de um processo num outro lugar
não preocupado com assuntos religiosos ou espirituais
quando há continuidade nos benefícios de uma iniciativa
que pode ser sentido ou visto
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