
Bem-vindo à edição de junho de 2016 de #UpForJustice (#EmFavorDaJustiça) – um 
boletim de oração mensal da Comissão de Justiça Social Internacional do Exército de 
Salvação (ISJC, em inglês: “International Social Justice Comission”) com base em Nova 
York, EUA. 
 
Continuamos a usar os novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) como 
um quadro de oração e de reflexão. Há 17 alvos que todos os 193 Países-membros das 
Nações Unidas (ONU) aprovaram na Assembleia Geral da ONU em setembro de 2015. 
Os ODS irão moldar as agendas de desenvolvimento em todos os países até 2030. Leia 
mais sobre os ODS visitando www.salvationarmy.org/ISJC/isjcun. 
 
Este mês, o Dr. James Read, um membro da equipe ISJC desde 2008, reflete na 9ª ODS - 
"Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável 
e fomentar a inovação”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Indústria, Inovação e Infraestrutura 
A 9ª ODS usa algumas palavras grandes: infraestrutura, industrialização e inovação. Por 
trás das grandes palavras estão as grandes ideias e grandes ambições. 
 
Embora eu não encontre qualquer uma dessas grandes palavras na Bíblia, as ideias por 
trás delas certamente estão lá. Os cristãos são convidados a orar por sabedoria e 
coragem para que as ideias ambiciosas não sejam apenas ideias dos homens, mas ideias 
que promovam a visão de justiça social de Deus. 
 
Não é nenhum mistério o porquê as nações do mundo têm feito da industrialização um 
objetivo. A industrialização criou a prosperidade material sem precedentes, que agora é 
experimentada por pessoas no mundo "mais desenvolvido". E até que a nações “menos 
desenvolvidas” experimentem crescimento na industrialização de suas economias, elas 
vão ficar mais e mais para trás. 
 
Por outro lado, a industrialização provoca grandes mudanças no trabalho. Por exemplo, 
a agricultura industrializada usa máquinas para o plantio, irrigação e colheita, num 
processo que força trabalhadores do campo a saírem do trabalho. O que eles irão fazer 
em vez disso? E onde eles vão trabalhar? Na “mais escura Inglaterra”, onde William 
Booth ministrou, estava em tumulto porque um grande número de pessoas haviam se 
mudado do campo para a cidade em busca de trabalho. E, muitas vezes, o trabalho que 
encontraram não nutria nem seus corpos nem as suas almas. Os líderes da indústria 
tornaram-se incrivelmente ricos - os trabalhadores, indigentes. Quando William Blake 
escreveu sobre os "Moinhos Satânicos" da Inglaterra, ele se referia ao impacto da 
industrialização. O que aconteceu no século XIX de Blake e Booth pode acontecer em 
nosso século XXI. Precisamos orar e trabalhar de forma inteligente para que isso não 
aconteça. 
 
Infraestrutura refere-se às estradas, pontes, linhas ferroviárias e aeroportos que tornam 
o movimento de pessoas e bens possível. Refere-se ao fornecimento de água e 
eletricidade e a eliminação segura dos resíduos que tornam um país habitável. Hoje em 
dia ela se refere também à "supervias da informação" (internet) e sistemas de 
telecomunicações. 
 
Certa vez ouvi uma história inspiradora que liga a inovação à infraestrutura. Em 2001, a 
fome estava deixando a família do malauiano William Kamkwamba comer apenas uma 
refeição por dia. Sem dinheiro para a escola, William encontrou livros sobre ciência. A 
ilustração de um moinho de vento o intrigou. O texto dizia que os moinhos de vento 
poderiam gerar eletricidade e bombear água. Com coragem e engenho, William 
conseguia materiais do ferro-velho – uma ventoinha descartada, um quadro velho de 
bicicleta, amortecedores, tubos de plástico derretidos e um dínamo usado. Por fim, sua 
família aumentou a duração do dia com quatro pequenas luzes alimentadas pelo 
gerador de moinho de vento, criado pelo seu trabalho. Então ele construiu um segundo 
moinho de vento, que puxava água de um pequeno poço bem perto de sua casa, para 
irrigar a fazenda de sua família. Como resultado, eles começaram a ter duas safras de 
milho por ano. (Saiba mais em:  
http://www.ted.com/talks/william_kamkwamba_how_i_harnessed_the_wind.html  e 
do ISJC 'Think' resources - http://www.salvationarmy.org/isjc/ThinkOnTheseThings).  
 
A Bíblia não fala sobre a internet ou a eletricidade gerada pelo vento, mas na verdade 
fala sobre o conceito de infraestrutura. Uma das coisas que faz com que a imagem que 
nos é dada da Nova Jerusalém seja deleitosa é que ela está solidamente construída, 
bem regada e soberbamente iluminada; estradas do norte, sul, leste e oeste apontam 
para ela, e as pessoas de todos os lugares podem viajar por elas sem medo. Não há 
melhor interpretação de "infraestrutura resiliente" do que isso. 
 
Mas a Bíblia também nos mostra a infraestrutura que está sendo usado para fins 
injustos. Efésios, capítulo 2, descreve como Cristo veio para demolir e destruir os muros 
de hostilidade que haviam sido erguidos com a finalidade de manter as pessoas 
separadas. Isso nos lembra de que as infraestruturas resilientes - como cortinas de ferro, 
cortinas de bambu e fronteiras com arame farpado - não são necessariamente boas ou 
estão de acordo com a visão de Deus. 
 
Quando o apóstolo Paulo descreve Jesus Cristo como “pedra angular”, ele usou a 
infraestrutura material como uma analogia para a infraestrutura espiritual. Mas quando 
o Livro de Neemias descreve a reconstrução de Jerusalém, ele usa de forma direta a 
linguagem da infraestrutura. É uma história instrutiva da reparação dos muros e edifícios 
e da fixação de postos fronteiriços depois da queda de Jerusalém pelos babilônios. O faz 
com que seja instrutiva são as várias maneiras que nos lembra que ser um “restaurador 
de veredas" (Isaías 58:12) é uma questão material e espiritual. Os dois estão ligados. As 
condições materiais da vida humana impactam as condições espirituais; e a saúde 
espiritual de um povo impacta a sua infraestrutura. 
 
A interação não é simples e nem sempre a mesma, mas é real. Deus fez as pessoas 
almas com corpos e corpos com alma. Quando orarmos sobre a 9ª OSD, e sobre a 
infraestrutura resiliente, a industrialização e a inovação, precisamos orar para que os 
líderes econômicos e políticos do mundo percebam a conexão. 
 
Uma voz clama: "No deserto preparem o caminho para o Senhor; façam no deserto um 

caminho reto para o nosso Deus. 
Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados; os terrenos 

acidentados se tornarão planos; as escarpas, serão niveladas. 
A glória do Senhor será revelada, e, juntos, todos a verão. Pois é o Senhor quem fala". 

Isaías 40:3-5 - NVI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tópicos de oração 
Ao refletirmos sobre o desafio da 9ª ODS, oremos: 
• Em reverência e agradecimento a Deus, o Criador, Preservador e Governador de 

todas as coisas. "Porque toda casa é edificada por alguém, mas Deus é o criador de 
tudo" (Hebreus 3: 4). 

• Por todos aqueles que estão envolvidos no trabalho de reconstruir o que foi 
destruído pela guerra e animosidade, tornando assim mais difícil as pessoas 
experimentarem as coisas boas da vida. “Eles reconstruirão as velhas ruínas e 
restaurarão os antigos escombros; renovarão as cidades arruinadas que têm sido 
devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de 
vocês; estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas. Mas vocês serão chamados 
sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas 
das nações, e no que era o orgulho delas vocês se orgulharão” (Isaías 61: 4-6, NVI). 

• Pela determinação persistente dos líderes nacionais que se comprometeram a seguir 
a 9ª ODS. Eles reconheceram que "o investimento contínuo na infraestrutura e 
inovação são fatores cruciais de crescimento econômico e desenvolvimento. Com 
mais de metade da população mundial vivendo em cidades, transporte de massa e 
energia renovável estão se tornando cada vez mais importantes, assim como o 
crescimento de novas indústrias e tecnologias de informação e comunicação”. 
(Http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/post-2015-
development-agenda/goal-9.html).  

• Pela Capitã Kathy Crombie, que foi transferida recentemente do ISJC para ajudar a 
reconstruir a infraestrutura no Nepal após os terremotos do ano passado. Pela sua 
segurança e para o Espírito guiá-la ao conduzir as equipes do Exército de Salvação na 
área. 

• Por Robert Docter, estagiário no ISJC, que agora terminou o seu tempo e está 
fortalecendo a resiliência na juventude californiana como parte do programa da 
equipe de liderança no Acampamento Mount Crags e Gilmore. Por graça sobre sua 
transição e bênçãos sobre seus planos futuros. 

• Pelo processo de recrutamento de um novo analista sênior de pesquisa para o ISJC. 
Para que possamos tomar uma decisão sábia sobre quem empregar e que este possa 
se sentir em casa na equipe. 

• Pela Comissária Christine MacMillan, a primeira diretora do ISJC, que está com 
problemas de saúde. Que a mão de cura do Senhor possa repousar sobre ela. 

https://www.facebook.com/salvationarmyisjc/ 

https://twitter.com/SalvArmyISJC 

http://www.salvationarmy.org/isjc/ 

IHQ-ISJC@salvationarmy.org  

EM FAVOR DA JUSTIÇA  
Bem-vindo à edição de março 2016 de #EmFavorDaJustiça. 

Junho 2016 

Em vez disso, corra a retidão  como um rio, justiça como um ribeiro perene! 

Amós 5:24, NVI-PT 

INDÚSTRIA, INOVAÇÃO 
E INFRAESTRUTURA 
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