B: Discriminação e inclusão-3

Ferramentas para apoiar a transformação das comunidades
Sensibilização

B REVELAR O QUE A BÍBLIA DIZ

Crianças e
jovens

Cuidar das viúvas e dos órfãos
Porquê utilizar este estudo bíblico?

Discriminação e
inclusão

Os versículos 14 e 17 lembram-nos quem é Deus, os versículos 15 e 18 dizem-nos o que
Deus faz e os versículos 16-19 dizem-nos o que Ele quer que nós façamos.

Pontos-chave

Influenciar
responsáveis

 O que diz o versículo 17 sobre a grandeza de Deus? O que significa dizer que Deus “é o
Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível”?
 O que nos diz o versículo 18 sobre o que faz este grande Deus?
 Porque se interessa Deus tanto em que seja feita justiça para os órfãos, as viúvas e os
imigrantes? A preocupação de Deus com as viúvas e os órfãos é também evidente no
Novo Testamento. Leia Tiago 1:27. Como poderemos olhar pelos órfãos e pelas viúvas na
nossa comunidade?

Migração e
tráfico de
pessoas

Ferramentas relacionadas:
 A1 – Revelar a violência contra mulheres e raparigas: informação para os facilitadores
[A1: Género e violência sexual-1]
 A1 – Revelar a necessidade de proteger as crianças: informação para os facilitadores
[A1: Crianças e jovens -1]
 A2 –Compreender a deficiência e a vulnerabilidade [A2: Discriminação e inclusão-1]
 B – Amar os proscritos (estudo bíblico) [B: Discriminação e inclusão-2]

Encontre mais ferramentas como esta no endereço www.tearfund.org/Reveal/PT v01/16

Saúde e
VIH

Questões a debater

Género e
violência
sexual

Comida e
meios de
subsistência

Deus interessa-se pela justiça. Preocupa-se sobretudo com as pessoas que são
pobres, fracas, ou vulneráveis. Ele manda-nos falar em defesa destas pessoas.
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Água,
saneamento
e higiene



Corrupção e
governação

Leia Deuteronómio 10:12-22. Os versículos 12-13
ecoam o grande mandamento do Deuteronómio 6:5, de que Israel deve amar o Senhor seu
Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu poder. Nos versículos 1419, esta passagem continua a lembrar a Israel quem é Deus, o que Ele faz e o que Ele quer
que façam aqueles que nele acreditam. Isto é repetido duas vezes - de cada uma das vezes,
numa série de três versos perfeitamente equilibrados.

Gestão de
risco de
desastres

Amar a Deus de todo o nosso coração, de
toda a nossa alma e com todas as nossas
forças

Conflito e
construção
da paz

Clima e
ambiente

Este estudo bíblico pode ajudar-nos a compreender a
nossa responsabilidade de ajudar as pessoas que são
pobres ou vulneráveis.

