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Ferramentas para apoiar a transformação das comunidades
Sensibilização

B REVELAR O QUE A BÍBLIA DIZ

Crianças e
jovens

Provisões de Deus para o futuro

Clima e
ambiente

Por que usar este estudo bíblico?

Conflito e
construção
da paz

Este estudo bíblico nos ajudar a ver que
podemos usar os nossos próprios recursos para
planejar o futuro.

Os sonhos de Faraó

Corrupção e
governação

Leia Gênesis 41:17-41, em que os sonhos de
Faraó são descritos. José explica que Deus
mostrou a Faraó o que ia fazer (41:25-32).

Gestão de
risco de
desastres

Leia os versículos 33 a 41. Observe as etapas envolvidas nas recomendações de José..
Este plano pareceu bom a Faraó e todos os seus servos, embora armazenar cereais
suficientes para durar por sete anos para uma nação inteira seja um empreendimento
gigantesco.

Discriminação e
inclusão

Leia Gênesis 41:46-49. José é escolhido para a função. Observe as ações tomadas por
José nos anos com fartura de alimentos.

Género e
violência
sexual

Comida e
meios de
subsistência

Leia Gênesis 41:53-57. Esta é a época em que ocorre a fome. Muitas vidas foram salvas
através do aviso misericordioso de Deus, da abertura de José para Deus e da atitude certa
de Faraó. Se trabalharmos juntos com as pessoas ao nosso redor, podemos ajudar as
nossas comunidades a se desenvolverem e ficarem fortes.

Saúde e
VIH

Pontos-chave
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Água,
saneamento
e higiene

Migração e
tráfico de
pessoas

Influenciar
responsáveis

Já temos recursos ao nosso redor que Deus quer que usemos sabiamente - não para
apenas atender as necessidades de hoje, mas para trabalhar com outros para planejar
o nosso futuro.
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B PROVISÕES DE DEUS PARA O FUTURO

Sensibilização

Perguntas para discussão

Crianças e
jovens







Clima e
ambiente

O que aconteceu no sonho de Faraó (41:17-24)?
O que a passagem diz que ia acontecer?
Por que o sonho é dado em duas formas (versículo 32)?
Que medidas José recomenda nos versículos 33-41?
Que qualidades nos são ditas que a pessoa encarregada necessitava para ajudar a todos
a se prepararem para a fome que estava por vir (versículos 33, 38 e 39)?
 Até aonde ia a fome?
 Você está aberto para Deus e pronto para agir?

Conflito e
construção
da paz

Reflexão
Reflita se você está usando com sabedoria tudo o que Deus lhe deu para prover para o
futuro para si mesmo, sua família, a comunidade e os outros?

Corrupção e
governação

Notas

Gestão de
risco de
desastres

Este estudo bíblico é baseado em um outro estudo que foi publicado pela primeira vez em: Tearfund
(2001) Guia Pilares: Melhoria da segurança alimentar
http://tilz.tearfund.org/en/resources/publications/pillars/improving_food_security/?sc_lang=pt-PT
O estudo bíblico é em português brasileiro, conforme originalmente publicado.

Discriminação e
inclusão
Comida e
meios de
subsistência
Género e
violência
sexual

Ferramentas relacionadas:
 A1 – Revelar convicções fatalistas relativas a desatres: informação para os facilitadores [A1:
Gestão de riscos de desastres -1]
 A2 – A necessidade da preparação – reduzir os efeitos dos desastres [A2: Gestão de riscos de
desastres-1]
 A2 – Jogo da bola dos desastres – choques e stresses [A2: Gestão de riscos de desastres-2]
 B – Fatalismo – podemos evitar os desastres? (estudo bíblico) [B: Gestão de riscos de
desastres -1]
 B – Noé – lições sobre preparação (estudo bíblico) [B: Gestão de riscos de desastres -2]
 B – Preparar para desastres (estudo bíblico) [B: Gestão de riscos de desastres -3]
 B – Deus de justiça e misericórdia (estudo bíblico) [B: Gestão de riscos de desastres -4]
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