B: Influenciar responsáveis-1

Ferramentas para apoiar a transformação das comunidades
Sensibilização

B REVELAR O QUE A BÍBLIA DIZ
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Trabalho de advocacia
Porquê utilizar este estudo bíblico?

Defender as pessoas fracas, os órfãos, as pessoas pobres e
oprimidas

Gestão de
risco de
desastres

Ler Salmo 82:2-4. Como poderia o ignorar a injustiça e não fazer nada quando algo de mau
acontece a pessoas inocentes ser visto como sendo o mesmo que apoiar a injustiça?
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 Quem na nossa comunidade poderia ser descrito como fraco e órfão?
 Quem poderia ser descrito como oprimido na nossa comunidade?
 Este salmo sugere-nos ou manda-nos fazer algo a respeito da injustiça? Como devemos
nós responder?
 O que podemos aprender com outras pessoas e grupos sobre como fazer campanha
eficazmente?
 Há pessoas a sofrer injustiças na nossa comunidade com as quais possamos trabalhar
para defender uma mudança? Que problemas exigem mudanças locais? Por exemplo, há
crianças com VIH impedidas de frequentar a escola? Como poderíamos trabalhar com
elas e com as respectivas famílias para defender mudanças de atitudes e da política da
escola?
 Haverá outros problemas que possam exigir trabalho de advocacia a nível regional? Por
exemplo, há pessoas impossibilitadas de aceder aos transportes públicos? Como
poderíamos ajudá-las a defender a necessidade de melhoramentos e mudanças?
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Questões a debater
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A Bíblia ensina claramente que Deus é um Deus de justiça. Ele defende os direitos das
pessoas fracas e oprimidas, dos órfãos e das viúvas. Como devemos nós responder?

Encontre mais ferramentas como esta no endereço www.tearfund.org/Reveal/PT
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Este estudo bíblico pode ajudar-nos a explorar alguns dos
ensinamentos da Bíblia sobre a nossa responsabilidade de defender os direitos de outras
pessoas.
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B TRABALHO DE ADVOCACIA

Notas
Sensibilização

Este estudo bíblico foi publicado pela primeira vez pela Tearfund (2006) num guia PILARES:
Buscando justiça para todos
http://learn.tearfund.org/pt-pt/resources/publications/pillars/seeking_justice_for_all/
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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 – Advocacia – comunicar as pessoas no poder [C1: Influenciar responsáveis-1]
 C1 – Como tirar o máximo partido das reuniões com os decisores
[C1: Influenciar responsáveis-4]
 C1 – Mobilização das pessoas [C1: Influenciar responsáveis-2]
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Encontre mais ferramentas como esta no endereço www.tearfund.org/Reveal/PT
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