B: Discriminação e inclusão-1

Ferramentas para apoiar a transformação das comunidades
Sensibilização

B REVELAR O QUE A BÍBLIA DIZ
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diferença

Clima e
ambiente

Porquê utilizar este estudo
bíblico?

Discriminação e
inclusão

Leia Lucas 8:42b-48. Desde os tempos do Antigo Testamento, as mulheres eram
consideradas imundas durante o seu período menstrual. Consequentemente, mantinham-se
fora do templo nessa altura. Segundo a lei de Moisés (Levítico 15), se Jesus fosse tocado
por uma mulher que estivesse a menstruar, isso torná-lo-ia imundo.
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VIH
Influenciar
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Migração e
tráfico de
pessoas

 Porque não repreendeu Jesus a mulher por lhe ter tocado?
 Esta mulher ter-se-ía sentido imunda durante 12 anos. Como lhe respondeu Jesus?
 Será que nós fazemos por vezes com que as pessoas que vivem com VIH se sintam
“imundas” ou rejeitadas? Porquê? Como poderemos mudar isto?
 Porque obrigou Jesus a mulher a revelar-se e confessar que lhe tinha tocado? O que
podemos aprender com isto?
 Como devemos tratar as pessoas que são diferentes de nós?
 Poderia agora dedicar algum tempo a orar e pensar em alguém com quem não se
entenda? Isso será por a pessoa ser de um género, classe, casta, religião, idade, nível de
capacidade ou temperamento diferentes dos seus?
 O que poderia fazer para se reconciliar com essa pessoa?

Água,
saneamento
e higiene

Questões a debater

Género e
violência
sexual

Comida e
meios de
subsistência

 Jesus aceita-nos a todos conforme somos.
 Devemos ajudar a igreja e a sociedade a aceitar e amar as pessoas que sofrem de
doenças, as que vivem com deficiência ou as que são de algum modo diferentes de
nós.

Encontre mais ferramentas como esta no endereço www.tearfund.org/Reveal/PT v01/16
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Imundos ou aceites e amados?

Corrupção e
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Conflito e
construção
da paz

Este estudo bíblico pode ajudar-nos a
explorar alguns dos nossos preconceitos
relativamente às pessoas que são
diferentes de nós próprios - seja por
motivo de doença, de deficiência, ou por
serem de um género, idade ou etnia diferentes dos nossos.
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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]
 B –VIH e SIDA e a glória de Deus (estudo bíblico) [B: Saúde e VIH-1]
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Encontre mais ferramentas como esta no endereço www.tearfund.org/Reveal/PT
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