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

Amós 5:24, NVI-PT 

Bem-vindo à edição de março 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. 

 

No mês passado, focamos no quinto ODS - "Alcançar a igualdade de gênero e 

capacitar as mulheres e as meninas". Este mês, Robert Docter, do Território 

Oeste dos EUA, reflete sobre o ODS 6: "Assegurar a disponibilidade e gestão 

sustentável da água e saneamento básico para todos”. 

Foco de oração: 

Água Potável e 

Saneamento  

Saneamento e água são dois componentes básicos que envolvem a todos diariamente. Não 

importa a cultura, religião ou região geográfica, todos os seres humanos usam algum tipo de 

banheiro e consomem água. Ambos são meios necessários de sobrevivência. É fácil achar que 

ambos já estão garantidos, mas o acesso à água e ao saneamento básico é considerado um 

luxo à luz destes números globais atuais: 

 

• Pelo menos 1,8 bilhão de pessoas usam globalmente uma fonte de água potável que está 

infectada com fezes. 

• A escassez de água afeta mais de 40 por cento da população mundial e está projetado para 

subir. Mais de 1,7 bilhão de pessoas vivem atualmente em bacias hidrográficas onde a 

utilização da água excede a reposição.  

• 2,4 bilhões de pessoas não têm acesso a serviços de saneamento básico, como banheiros 

ou latrinas. 

 

Há tecnologia suficiente e água suficiente para abastecer o mundo com água limpa. No entanto, 

os fatores econômicos e ambientais impedem o acesso a mais de um bilhão de pessoas. 

Acesso indevido a poços, rios, filtragem e armazenamento de água limpa prejudicam o 

desenvolvimento sustentável. Secas e outros efeitos climáticos prejudicam os países mais 

pobres do mundo, afetando o desenvolvimento das crianças, que são mais sensíveis à falta de 

água potável e de saneamento básico. De acordo com as Nações Unidas: 

 

"A cada dia, cerca de 1.000 crianças morrem devido à água imprópria para consumo e diarreias 

relacionadas à falta de saneamento básico". 

 

Outros fatores ligados diretamente ao saneamento básico e à água: a fome por causa da 

agricultura pobre, desnutrição, doenças, má economia e poluição. Nos casos em que o acesso 

à água está a quilômetros de distância, muitos têm que sacrificar tempo, esforço e segurança ao 

viajar para coletar água. Isto rouba o tempo em sala de aula das crianças e/ou oportunidades de 

trabalho remunerado. Viajar também coloca em perigo aqueles que vivem em áreas de conflito. 

 

A questão permanece: Como o acesso à água e tecnologia pode chegar às pessoas 

necessitadas? O ODS 6 fornece metas e iniciativas para serem seguidas mundialmente. 

 

É importante observar o trabalho significativo do Exército de Salvação em programas de água e 

saneamento básico em países como Angola, Papua Nova Guiné, Sri Lanka e Zâmbia. Estes, 

juntamente com outros programas em todo o mundo, servem de modelo para futuros trabalhos, 

para melhoria de acesso a água potável e ao saneamento básico. 

 

Recentemente, três colegas do ISJC participaram de um evento da ONU, promovendo o “Dia 

Mundial do Vaso Sanitário”, organizado pela UN-Water - uma agência da ONU - que trabalha 

em questões de água e saneamento. UN-Water trabalha com governos e partes interessadas 

em empenhar-se para melhorar este problema, que envolve um terço da população mundial. 

 

O evento visou educar o público sobre a falta de água acessível e saneamento básico em todo 

o mundo. Este foi um dia de ação e “advocacy”, e alertou o público sobre os 2,4 bilhões de 

pessoas - especialmente mulheres e crianças - que não têm tido melhorias no saneamento 

básico. Aqui estão algumas imagens para promover a conscientização: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Texto dos cartazes 

NÃO PODEMOS FICAR ESPERANDO ENQUANTO DOENÇAS RELACIONADAS AO 

SANEAMENTO BÁSICO MATAM QUASE 1000 CRIANÇAS TODOS OS DIAS. 

#NÃO PODEMOS FICAR ESPERANDO 

#DIA MUNDIAL DO VASO SANITÁRIO 

 

LADO DIREITO 

19 de novembro 

DIA MUNDIAL DO VASO SANITÁRIO 
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Nas Escrituras, a água é comparada a salvação e a vida eterna. Quando Jesus fala à mulher no 

poço em João capítulo 4, Ele fala sobre a água como metáfora para a salvação. Ele 

compartilha: 

Jesus respondeu: "Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que 

eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma 

fonte de água a jorrar para a vida eterna" (João 4:13-14, NVI). 

Os seres humanos precisam de água limpa e pura: ela limpa; refresca; dá vida; é essencial. A 

salvação com Jesus é a mesma coisa. Ele dá a vida eterna. O ODS 6 lembra ao mundo sobre a 

importância da água acessível e sustentável e do saneamento básico para todas as pessoas. 

Ele também serve como um lembrete da água que Jesus oferece. O Exército de Salvação 

procura proporcionar os dois tipos de água em todo o mundo - e aguarda com expectativa a 

salvação de novas vidas. 

Os versículos seguintes da Bíblia podem nos ajudar a refletir na água potável e 

saneamento : 

 

1. João 4:1-26 

“Jesus lhe respondeu: “Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, 

você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva”.Disse a mulher: “O senhor não tem com 

que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva?  Acaso o senhor é 

maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como 

seus filhos e seu gado?” Jesus respondeu: “Quem beber desta água terá sede outra vez,  

mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu 

lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna”. A mulher lhe disse: 

“Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para 

tirar água”.”  (10-15, NVI-PT) 

2. 1 João 5:6-12 

"Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo: não somente por água, 

mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. 

Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue; e os três são unânimes. Nós 

aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o 

testemunho de Deus, que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si 

mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no 

testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida 

eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida; quem não tem o Filho 

de Deus, não tem a vida.” (NVI-PT) 

3. Ezequiel 36:25 

"Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros; eu os purificarei de todas as suas 

impurezas e de todos os seus ídolos. “ (NVI-PT) 

4. Isaias 12: 3 

"Com alegria vocês tirarão água  das fontes da salvação.” (NVI-PT) 

 

• Em resposta à falta de água potável e saneamento básico no mundo, aos eventos no 

ISJC e às Escrituras, aqui estão alguns tópicos de oração: 

• A próxima Comissão da ONU sobre o Status da Mulher (CSW) será de 14 a 24 de março. 

Representantes dos Países-membros, entidades das Nações Unidas e organizações não 

governamentais se reúnem com o tema principal do ano de “empoderamento das mulheres e 

sua ligação com o desenvolvimento sustentável". Este é um evento significativo, não só para a 

ONU, mas também para o ISJC. Ore especificamente pelos 14 salvacionistas que estarão 

presentes no evento. 

• Os trabalhos em curso dos programas de água e saneamento básico do Exército de Salvação 

– para que haja crescimento, estabilidade e novos projetos, garantindo simultaneamente a 

segurança, a saúde, o crescimento, o desenvolvimento e a salvação. 

• As finanças dos programas em curso de água e saneamento básico do Exército de Salvação e 

para o financiamento de outros projetos em áreas de necessidade, secas, conflitos e ajuda 

nos desastres naturais (emergências). 

• Aqueles que não têm acesso à água potável e saneamento básico em todo o mundo - que 

eles possam ser reabastecidos tanto espiritual quanto fisicamente. Que o Senhor brilhe sobre 

eles enquanto o Exército de Salvação procura alcançar essas comunidades. 
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