B: Discriminação e inclusão-4

Ferramentas para apoiar a transformação das comunidades
Sensibilização

B REVELAR O QUE A BÍBLIA DIZ

Leia Efésios 2:10 e 1 Coríntios 12:7. Fomos todos criados à imagem de Deus - os
portadores de deficiência e os que não são portadores de deficiência. Fomos todos criados
para um fim, com algo de valor para oferecer. Todos nós. Deus não discrimina. As pessoas
podem discriminar, mas Deus não o faz. As pessoas portadoras de deficiência têm muito
para oferecer às suas comunidades mas, como toda a gente, precisam de uma
oportunidade.

Saúde e
VIH

Leia Romanos 5:-1-11, 8:12-17. Jesus Cristo morreu na cruz para que nós pudéssemos ser
reconciliados com Deus e conhecer a Sua paz perfeita, independentemente da nossa
condição física. Em Jesus Cristo, todas as pessoas podem conhecer o seu verdadeiro valor
como filhos e filhas do nosso Deus Vivo.

Gestão de
risco de
desastres

Infelizmente, a sociedade perde muitas vezes de vista as capacidades que Deus colocou
nas pessoas portadoras de deficiência. Nos nossos planos e no nosso trabalho, ignoramos
frequentemente o contributo enorme que as pessoas portadoras de deficiência podem dar.

Discriminação e
inclusão

Somos todos criados à imagem de Deus

Comida e
meios de
subsistência

Este estudo bíblico ajuda-nos a examinar o nosso verdadeiro valor em Deus.

Género e
violência
sexual

Porquê utilizar este estudo bíblico?

Corrupção e
governação

Conflito e
construção
da paz

Clima e
ambiente

Crianças e
jovens

Deficiência –
conhecer o nosso
verdadeiro valor

Migração e
tráfico de
pessoas

Em Jesus Cristo, todos nós podemos conhecer o nosso verdadeiro valor como
filhos e filhas do nosso Deus Vivo.

Encontre mais ferramentas como esta no endereço www.tearfund.org/Reveal/PT v01/16
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Água,
saneamento
e higiene



Influenciar
responsáveis

Pontos-chave

B: Discriminação e inclusão-4
B DEFICIÊNCIA – CONHECER O NOSSO VERDADEIRO VALOR

Questões a debater
Sensibilização





Crianças e
jovens

Na nossa igreja, no nosso trabalho, na nossa vida diária, como poderemos encorajar as
pessoas portadoras de deficiência a usar as dádivas que Deus lhes deu?
Será que por vezes discriminamos sem termos realmente intenção de o fazer?
Que tipo de coisas, na nossa sociedade e na nossa cultura, dificulta às pessoas
portadoras de deficiência a realização de todo o seu potencial? Que poderemos nós
fazer para melhorar a situação?

Notas

Clima e
ambiente

Este estudo bíblico foi escrito por Alan Robinson e foi publicado pela primeira vez na Tearfund (2001)
Passo a Passo 49: Pessoas com deficiências - http://tilz.tearfund.org/ptpt/resources/publications/footsteps/footsteps_41-50/footsteps_49/
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risco de
desastres
Discriminação e
inclusão

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 – Atitudes relativas à doença e à diferença (estudo bíblico) [B: Discriminação e inclusão-1]
 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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