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

(Amós 5:24 NVI)

Bem-vindo à edição de setembro 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, #UpForJustice foi escrito por Sharlene Lucero, uma salvacionista de 17 anos

que é delegada do Exército de Salvação para a ONU fala sobre sobre o 12º ODS:

“Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis".

12º ODS: Vida Sustentável

Alimentos, energia e água são coisas necessárias para a nossa sobrevivência. Em nossa 
rotina diária, usamos esses produtos para cozinhar, tomar banho, usar equipamentos 
elétricos, viagens e para a nossa saúde, talvez descuidadamente sem perceber as 
consequências para o mundo tão belo que Deus confiou a nós.

Eu nasci em Nova York, onde tudo, desde alimentos a energia, é fornecido a qualquer 
momento. No mundo desenvolvido, uma parcela significativa da população não 
entende que o uso excessivo de energia, alimentos e água são um desperdício, 
afetando as pessoas no terceiro mundo que passam necessidades. Mesmo quando se 
trata de comida, nós não percebemos o quanto temos até que sejamos obrigados a 
nos esforçar para manter nosso orçamento baixo e fazer a comida durar mais tempo.

Houve um momento em minha vida que minha família passou por dificuldades, 
quando meu pai perdeu o emprego depois de 15 anos de trabalho. Nós tivemos que 
ter certeza de que a energia, os alimentos e a água iriam durar um bom período de 
tempo. Nós lutamos, mas continuamos a ter fé que meu pai logo arranjaria outro 
emprego, uma vez que dependíamos dele para tudo. Tivemos a esperança de que a 
vida voltaria ao normal, mas isso nem sempre é possível para aqueles que vivem no 
terceiro mundo, onde cada recurso é precioso!

O 12º ODS é uma meta estabelecida pelos líderes de 193 países para fazer um mundo 
mais verde com recursos eficientes, empregos decentes para todos, e um estilo de 
vida que resulte em manter nossas águas, terras e vidas mais verdes e seguras. Como 
cristãos, esse é um ODS que devemos apoiar plenamente. Consumo irresponsável da 
nossa parte resulta em condições de trabalho injustas para aqueles que estão 
trabalhando para suprir a demanda e para a própria natureza. Nós somos 
responsáveis por cuidar da criação de Deus e por cuidar uns dos outros.

Três estatísticas que destacam esse problema global:

1. Todos os anos, cerca de um terço de todos os alimentos produzidos - o equivalente 
a 1,3 bilhões de toneladas, no valor em torno de um trilhão de dólares - acaba 
apodrecendo nas caixas de consumidores e varejistas, ou estragam devido a péssimas 
condições de transporte e colheita.

2. O homem está poluindo a água mais rápido do que a natureza pode reciclá-la e 
purificá-la em rios e lagos.

3. As famílias consomem 29% da energia mundial e, consequentemente, contribuem 
com 21% das emissões de CO2 resultantes.

O 12º ODS é uma meta global que aborda muitos componentes, tais como:

• Manter o meio ambiente limpo.

• Manutenção de um estilo de vida saudável e contenção do desperdício de alimentos 
que são jogados fora.

• Reduzir a quantidade de energia usada em casa, desligando aparelhos elétricos ou 
luzes.

• Reciclagem, que é benéfica para o meio ambiente.

• Controlar o tempo de uso do chuveiro, uma vez que a pessoa usa em média cinco 
litros de água por minuto.

Em Gênesis 1:1-31 aprendemos que no princípio Deus criou o mundo e é nossa 
responsabilidade cuidar dele. Consumo e produção responsáveis desempenham um 
papel importante nesse processo. Como salvacionistas, não devemos só dar uma mão 
para os outros, mas para o nosso mundo também.

Temas de oração:

Ao refletirmos sobre o desafio do 11º ODS, oremos:

• Pelos países do mundo em desenvolvimento que lidam com a fome, a seca e a falta 
de eletricidade.

• Pelo trabalho do ISJC na defesa do cuidado do meio ambiente.

• Pelos Oficiais do Exército de Salvação em serviço internacional.

• Pelos missionários, que tentam compreender as dificuldades que estão sendo 
enfrentadas em outros países.

• Por mudanças no estilo de vida que mantenham o meio ambiente limpo e saudável. 

Por favor, lembre-se dos seguintes motivos de oração do ISJC:

• Pelos dois novos membros ingressando em breve na equipe do ISJC. Joseph 
Halliday, do Reino Unido, chega em 24 de setembro, e será parte da equipe no 
próximo ano. Drª Laurelle Smith, salvacionista da Nova Zelândia, foi nomeada 
analista de pesquisa do ISJC e irá juntar-se assim que receber o visto. Por favor, 
orem para que esse processo siga sem problemas.

• Setembro é um mês importante, quando os líderes mundiais se reúnem em Nova 
York para a Assembleia Geral Anual da ONU. Este ano, o foco é sobre a crise 
migratória. Por favor, ore para que o foco esteja sobre as necessidades dos 
refugiados e para que soluções possam ser encontradas.

ENTRE EM CONTATO:

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

Twitter: https://twitter.com/SalvArmyISJC

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

E-Mail: IHQ-ISJC@salvationarmy.org
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