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Ferramentas para apoiar a transformação das comunidades
Sensibilização

B REVELAR O QUE A BÍBLIA DIZ

Clima e
ambiente

Crianças e
jovens

Ser um defensor e promotor
de direitos
Porquê utilizar este estudo bíblico?

Trabalhar com outros: Deus também prepara outras pessoas para fazerem parte do
processo. Neemias é visto favoravelmente pelo rei na sua missão e é-lhe dada a assistência
que ele solicita (Neemias 2:1-9). Quando é iniciada a edificação dos muros (Neemias 3),
cada grupo é responsável por edificar ou reparar uma secção. Moisés recebe a ajuda de
Arão e o apoio dos líderes dos Israelitas (Êxodo 4:27-31).

Encontre mais ferramentas como esta no endereço www.tearfund.org/Reveal/PT v01/16
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Gestão de
risco de
desastres
Discriminação e
inclusão
Comida e
meios de
subsistência
Género e
violência
sexual

Calcular os custos: Moisés e Neemias podiam ter continuado nas suas situações
cómodas, isolados das dificuldades das pessoas - Moisés como neto do Faraó (Êxodo 2:10)
e Neemias como copeiro do rei, na fortaleza de Susã (1:1, 11). Ambos renunciaram à sua
própria segurança e às suas posições privilegiadas para defender e ajudar aqueles de cujas
necessidades se aperceberam.

Saúde e
VIH

A preparação correcta: Uma vez cientes das necessidades, pode ser tentador apressarmonos a intervir e tentar ajudar as pessoas (Êxodo 2:11-15). Mas só passados anos foi Moisés
chamado por Deus para ir ao Faraó e tirar o povo de Deus, os Israelitas, do Egipto (Êxodo
3:7-14). Moisés tem muitas perguntas, mas no final ele volta ao Egipto. A abordagem de
Neemias consiste em pedir primeiro a orientação de Deus com muitos dias de oração e
jejum (Neemias 1:4-6). À chegada a Jerusalém (Neemias 2:11-16), ele faz o balanço da
situação antes de começar a trabalhar.

Influenciar
responsáveis

Consciencialização: Antes de mais, para sermos defensores e promotores de direitos,
temos de estar cientes das situações de outras pessoas e sentir compaixão para com elas
(Neemias 1:1-4 e Êxodo 2:11).

Migração e
tráfico de
pessoas

Ler Neemias 1-2 e Êxodo 2-5. Estas histórias sobre Neemias e Moisés mostram que há
várias fases e abordagens com as quais devemos aprender quando agimos como
defensores e promotores de direitos.

Água,
saneamento
e higiene

Aprender com Neemias e Moisés

Corrupção e
governação

Conflito e
construção
da paz

Este estudo bíblico pode ajudar-nos a explorar
alguns dos ensinamentos da Bíblia sobre a defesa
e promoção de direitos - influenciar as decisões,
as políticas e as práticas de responsáveis
poderosos a fim de gerar a mudança.
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B SER UM DEFENSOR E PROMOTOR DE DIREITOS

Sensibilização

Lidar com a resistência: Neemias e Moisés enfrentam uma resistência considerável
quando tentam mudar a situação das pessoas (Neemias 2:10, 19-20; Êxodo 5 em diante).
Tratam com sensibilidade aqueles que têm dúvidas ou necessidades. Reagem com firmeza
à insensibilidade e ao desdém. Tudo é constantemente reencaminhado para Deus em
oração.

Crianças e
jovens
Clima e
ambiente

Expectativas e fé
Se aquilo que estamos a fazer faz parte do plano de Deus, terá êxito, por mais gigantesca
que pareça a tarefa e apesar das nossas próprias fraquezas - na verdade, Deus parece
preferir trabalhar em situações impossíveis em que a glória vai para Ele! (Êxodo 12:50-51,
14:29-31 e Neemias 6:15-16) O Senhor cumprirá os Seus objectivos. Acredita nisto?

Conflito e
construção
da paz

Pontos-chave

Corrupção e
governação





Devemos dedicar tempo a ouvir e observar as necessidades de outras pessoas.
Devemos procurar sabedoria no respeitante a quando e como falamos.
Para uma defesa e promoção de direitos (advocacia) eficaz, é frequentemente
essencial trabalhar com outros.

Gestão de
risco de
desastres

Questões a debater

Discriminação e
inclusão

Consciencialização
 Como podemos arranjar tempo para sermos bons ouvintes e bons observadores?
 Quem poderia Deus estar a tentar que você ajude?

Comida e
meios de
subsistência

Preparação
 Decide as suas acções por intermédio da oração ou faz simplesmente o que pensa ser
melhor?
 Está preparado para esperar pelo momento de Deus?
 Acredita que, se Deus o chamou, Ele o equipará não obstante as suas insuficiências?
 Dedica o tempo necessário a conhecer a situação real no terreno?

Género e
violência
sexual
Saúde e VIH

Calcular os custos
 Está consciente dos custos de trabalhar para ajudar outras pessoas?
 Está disposto a fazer os sacrifícios que isso envolve?

Influenciar
responsáveis

Trabalhar com outros
 Identificou outros com quem trabalhar?
 Está a utilizar todos os recursos disponíveis?
 Dividiu claramente as tarefas para que cada pessoa possa desempenhar o seu papel?

Migração e
tráfico de
pessoas

Lidar com a resistência
 Como está a lidar com a oposição que enfrenta?
 Como lida com as dúvidas e preocupações das pessoas que está a tentar ajudar?

Água,
saneamento
e higiene

Encontre mais ferramentas como esta no endereço www.tearfund.org/Reveal/PT
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Notes
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Sensibilização

Este estudo bíblico foi escrito por Rose Robinson e foi publicado pela primeira vez em:
Tearfund (2000) Passo a Passo: Defesa de direitos
http://tilz.tearfund.org/pt-pt/resources/publications/footsteps/footsteps_41-50/footsteps_45/

Encontre mais ferramentas como esta no endereço www.tearfund.org/Reveal/PT
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Ferramentas relacionadas:
 B – Ser um defensor e promotor de direitos (estudo bíblico) [B: Influenciar responsáveis-2]
 B – Lutar contra a injustiça (estudo bíblico) [B: Influenciar responsáveis-3]
 B – O papel da igreja na advocacia (estudo bíblico) [B: Influenciar responsáveis-4]
 C1 – Formas diferentes de intervir [C1: Sensibilização-1]
 C1 – Como tirar o máximo partido das reuniões com os decisores
[C1: Influenciar responsáveis-4]
 C1 – Mobilização das pessoas [C1: Influenciar responsáveis-2]

