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Ferramentas para apoiar a transformação das comunidades
Sensibilização

B REVELAR O QUE A BÍBLIA DIZ

Clima e
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Crianças e
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Cada um de nós é especial para
Deus
Porquê utilizar este estudo
bíblico?

Pontos-chave

Gestão de
risco de
desastres
Migração e
tráfico de
pessoas

Todas as pessoas, independentemente da sua condição, têm o mesmo valor para
Deus. Oremos para que vejamos sempre as pessoas como Deus as vê.

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



Discriminação e
inclusão
Influenciar
responsáveis

Leia Lucas 15:1-2. Jesus estava disposto a conviver com todas as espécies de pessoas independentemente do que outros pensassem dessas pessoas. Isto mostra a vontade de
Deus de aceitar todas as pessoas e o nosso estatuto igual perante Deus. Jesus só
condenava as pessoas se elas dissessem ser melhores que os seus semelhantes (Lucas
18:9-14). No nosso trabalho com as pessoas e as comunidades, necessitamos de trabalhar
com os pobres e os oprimidos – e não trabalhar por eles. Necessitamos de dar valor a cada
pessoa e ajudar as pessoas a sentirem-se mais positivas relativamente a si mesmas.
Necessitamos de desenvolver competências de escuta e compreensão.

Comida e
meios de
subsistência

Leia Mateus 10:29-30 e Salmos 139:13-16. Aqui vemos quanto valor Deus atribui a cada
um de nós. Nenhum de nós é desprovido de valor aos olhos de Deus. Para Ele, todos nós
somos especiais e valiosos.

Género e
violência
sexual

Muitas pessoas sentem que são fracassos. Poderão não ter progredido na sua educação;
poderão ter dificuldade em sustentar as suas famílias; poderão ter falta de autoconfiança por
não terem conhecimentos sobre o mundo exterior. Quando outras pessoas lhes pedem a
sua opinião, podem sentir que não têm nada para partilhar. Esta falta de autoconfiança vai
contra os ensinamentos da Bíblia.

Saúde e
VIH

Deus dá valor a cada um de nós

Corrupção e
governação

Conflito e
construção
da paz

Este estudo bíblico ajuda-nos a ver
que, para Deus, nós temos todos o
mesmo valor e debate se, e como, nós
podemos atribuir-nos uns aos outros o
mesmo valor também.
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Questões a debater
Sensibilização
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Qual a sua capacidade de ouvir as preocupações de outras pessoas?
Ouve realmente e incentiva as pessoas a partilharem as suas preocupações e ajuda-as
a descobrir o que deverão fazer? Ou espera um intervalo na conversa para dar o seu
conselho?
O que gostaria que fosse diferente na sua vida? O que está disposto a fazer para
produzir a mudança? Necessita da ajuda e apoio de outros? Ou de Deus?
Como se vê a si mesmo? Vê os seus conhecimentos e a sua formação como algo que
conseguiu através do seu esforço e trabalho árduo? Ou considera as suas competências
como uma dádiva de Deus - a ser partilhada livremente com outros?
Pense na forma como trata as pessoas na sua comunidade. Vê-as como pessoas com
potencial - ou como pessoas com enormes problemas? Como é que Deus as vê?

Conflito e
construção
da paz

Notas

Corrupção e
governação

Este estudo bíblico foi adaptado de um estudo escrito por Isobel Carter, que foi publicado na Tearfund
(1996) Passo a Passo 29: Acção e aprendizagem participativa
http://tilz.tearfund.org/pt-pt/resources/publications/footsteps/footsteps_21-30/footsteps_29/
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Ferramentas relacionadas:
 A1 – Revelar o estigma para com as pessoas portadoras de deficiência: informação para
os facilitadores [A1: Discriminação e inclusão-1]
 A1 – Revelar o VIH: informação para os facilitadores [A1: Saúde e VIH-1]
 A1 – Revelar a violência contra mulheres e raparigas: informação para os facilitadores
[A1: Género e violência sexual-1]
 A2 – Compreender a deficiência e a vulnerabilidade [A2: Discriminação e inclusão-1]
 A2 – Testes de VIH e aconselhamento [A2: Saúde e VIH-1]
 A2 – Como é disseminado o VIH [A2: Saúde e VIH-2]
A2 – Aqueles que me apoiam: confrontar o estigma relacionado com o VIH
[A2: Saúde e VIH-3]
 A2 – Como o VIH afecta os meios de subsistência [A2: Saúde e VIH-4]
 B – Amar os proscritos (estudo bíblico) [B: Discriminação e inclusão-2]
 B – Cuidar das viúvas e dos órfãos (estudo bíblico ) [B: Discriminação e inclusão-3]
 B – Deficiência – conhecer o nosso verdadeiro valor (estudo bíblico)
[B: Discriminação e inclusão-4]
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