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“Tornando os Direitos dos Humanos uma realidade para todos pelo apoio à Agenda 2030” 

Tenente-Coronel Dr. Dean Pallant1 

Obrigado pela oportunidade de compartilhar um terceiro artigo neste simpósio. Minha oração é que essa 

palestra nos ajude a refletir sobre a importância dos Direitos Humanos na maneira como vivemos nossas 

vidas no século 21.  Na minha primeira palestra, afirmei que o futuro de Direitos Humanos está em risco. Na 

minha segunda palestra, eu disse que os Direitos Humanos precisam de religião para florescer no século 21.  

Nesta terceira palestra, vou sugerir algumas maneiras práticas para tornar os Direitos Humanos uma 

realidade para bilhões de pessoas ao redor deste mundo. 

Meu argumento central neste simpósio é que os Direitos Humanos, conforme claramente definidos na 

Declaração Universal de Direitos Humanos, foram construídos numa rica herança do pensamento filosófico 

e religioso através de milhares de anos. As religiões abraâmicas – Judaísmo, Cristianismo e Islamismo – 

foram capazes de abraçar a visão de direitos para todos, de 1948.  Contudo, nos últimos 70 anos, os Direitos 

Humanos têm sido desmembrados dos seus alicerces filosóficos e religiosos. Eles também têm sido 

estreitamente alinhados com o individualismo secularizado do ocidente, resultando no fato que muitos do 

hemisfério sul e pessoas de fé ao redor do mundo têm perdido a confiança nos Direitos Humanos 

contemporâneos. 

Acredito que não é o momento de desistir dos Direitos Humanos. Em vez disso, creio que devemos 

aproveitar a oportunidade para que as religiões do mundo trabalhem com os “crentes secularizados” em 

Direitos Humanos, ajudando-os a redescobrir os sólidos alicerces dos Direitos Humanos, para o benefício de 

todos.  Nesta terceira palestra, continuo a desenvolver este propósito, enfocando na Agenda 2030 e nos 17 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs). 

1. A situação presente 

Quase três anos atras, os líderes de todos os 193 países da ONU concordaram com a Agenda 2030, com seus 

17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).  O governo do Brasil foi um dos signatários.  Os 

ODSs seguiram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) que guiaram o desenvolvimento 

internacional de 2000 a 2015.  Os ODMs somente se aplicavam aos países em desenvolvimento. A Agenda 

2030 e os ODSs se aplicam a todos os países. 

Os ODMs ajudaram a tirar mais de um bilhão de pessoas da pobreza extrema, em 15 anos, 

começando no ano 2000.  Os ODMs fizeram incursões contra a fome; como nunca antes, ajudaram 

mais meninas a estudar, assim como a proteger nosso planeta.  Eles geraram novas e inovadoras 

parcerias e conseguiram ter certo sucesso em mobilizar a opinião pública.  Os ODMs também 

demonstraram o imenso valor de estabelecer objetivos ambiciosos.  O Secretário Geral da ONU 

disse: “Ao colocar as pessoas e suas necessidades imediatas na vanguarda, os ODMs remodelaram o 

processo decisório em países desenvolvidos tanto quanto em países em desenvolvimento”.2  

Ter os objetivos e metas do Desenvolvimento do Milênio acordados resultou em avanços significantes. Por 

exemplo: 

 A mortalidade de crianças até cinco anos tem diminuído globalmente pela metade. 

 Desde 1990, a mortalidade materna tem diminuído em 45 por cento ao redor do mundo. 

                                                           
1 Dean Pallant é Doutor em Teologia Política pelo King’s College, Londres, e Diretor da Comissão Internacional de Justiça Social 

do Exército de Salvação, em Nova York.  
2 The UN MDG Report 2015.  http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20(July%201).pdf 

http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20(July%201).pdf
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 Novas infecções de HIV caíram em aproximadamente 40 por cento. 

 O índice global de incidência de malária teve uma queda estimada em 37% e o índice de mortalidade 

em 58%.3 

O sucesso dos ODMs encorajou os líderes mundiais a desenvolver um novo plano para 2015 a 2030.  A 

Agenda 2030 é um plano ambicioso que tem o potencial para fazer dos Direitos Humanos uma realidade nas 

vidas de bilhões de pessoas.  O Exército de Salvação – e muitos outros grupos de fé – estão apoiando a 

Agenda 2030. 

2. O que são os ODSs?  

Entendo que alguns de vocês talvez não tenham ouvido muito sobre a Agenda 2030 e os 17 Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentáveis.  Aqui está um vídeo curto em português para explicar os ODSs. 

Vídeo – em português 

http://www.unssc.org/news-and-insights/news/understanding-dimensions-sustainable-development-now-

available-8-languages/ 

3. O que devemos fazer? 

  Como as pessoas de fé – e particularmente denominações cristãs e organizações como o Exército de 

Salvação – podem se envolver na Agenda 2030?  É um plano imenso e ambicioso para melhorar as vidas de 

bilhões de pessoas.  O que devemos fazer? 

3.1 Não se torne cínico 

Primeiramente, não devemos nos tornar cínicos e perder a esperança. A Agenda 2030 é ambiciosa, e alguns 

dizem que é ambiciosa demais. Podemos ser tentados a desistir. 

É verdade que planos para salvar o mundo não são novidade.  Por mais de vinte anos, eu tenho estado 

envolvido no setor para desenvolvimento internacional, e tem havido muitos planos, iniciativas e estratégias.  

Nos anos de 1990 até o início do segundo milênio, a maior parte do foco estava no HIV e na AIDS. Grande 

quantidade de dinheiro foi investida para lutar contra a pandemia da AIDS.  O Exército de Salvação cumpriu 

o seu papel na resposta global. Este ainda é um problema grave em muitas áreas do mundo, com novas 

incidências de infecções de AIDS. Entretanto, há muito menos dinheiro disponível para a AIDS. A UNAIDS 

relata4 que – globalmente - aproximadamente 36.7 milhões de pessoas estavam vivendo com HIV em 2016 e 

que, em 2016, 1.8 milhões de novas pessoas foram infectadas. Os relatórios também mostram que em junho 

de 2017 cerca de 20.9 milhões de pessoas tiveram acesso à terapia antirretroviral.  Pode-se observar que 

progresso tem sido alcançado em abordar o problema, mas, não foi extinto. Apesar da crise contínua, a 

atenção da comunidade de desenvolvimento internacional voltou-se para uma direção nova.  De alguma 

forma, a atenção de Exército de Salvação para com a AIDS também tem sido reduzida devido à diminuição  

dos recursos.  Depois do HIV/AIDS, o foco voltou-se para a saúde materna e infantil. Então, mudou 

novamente para os sistemas de saúde.  Agora está nos ODSs como também no tráfico humano. 

É fácil ficar cínico e cético devido a maneira pela qual a comunidade internacional de desenvolvimento age.  

Organizações como a Igreja Católica e o Exército de Salvação sempre precisam certificar-se de que 

trabalhamos com as diferentes agendas dos governos, mas sem perder a visão do nosso propósito primário 

de servir a Deus e Seu povo.  Para tanto, os cristãos e a igreja precisam entender bem o nosso propósito – 

construir o Reino de Deus na terra.  Vamos pensar mais sobre isso amanhã.  Enquanto os propósitos de Deus 

forem nossa prioridade, podemos trabalhar com as estratégias e iniciativas da comunidade internacional de 

desenvolvimento. Não devemos nos tornar cínicos. Devemos ser ágeis, criativos, e sempre esperançosos. 

3.2 Abraçar oportunidades para parcerias  

Em segundo lugar, precisamos construir parcerias. Todo mundo sabe que a Agendo 2030 é muito ambiciosa.  

Para avançar em direção aos 17 objetivos será necessário um esforço coordenado significativo. Parcerias são 

essenciais.  Os 193 governos que aprovaram os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável têm falado que 

ninguém pode ser deixado para trás, e todos devem ser incluídos. 

                                                           
3 Ibid 
4 http://www.unaids.org/en/resources/fact-sheet  
 

http://www.unssc.org/news-and-insights/news/understanding-dimensions-sustainable-development-now-available-8-languages/
http://www.unssc.org/news-and-insights/news/understanding-dimensions-sustainable-development-now-available-8-languages/
http://www.unaids.org/en/resources/fact-sheet
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Esta promessa de não ‘deixar ninguém para trás’ dá novas oportunidades para os grupos de fé fazerem 

parcerias com governos e agências da UNO.  Enquanto algumas das agências governamentais da ONU 

podem ser cautelosas com as Organizações Baseadas na Fé (FBOs) e com as comunidades religiosas, há 

muitas pessoas no sistema da ONU e também nos governos que desejam parcerias genuínas.  É verdade que 

não havia nenhuma menção de religião ou fé no vídeo que acabamos de assistir.  Podemos ficar defensivos e 

chateados, mas não isso não adiantaria nada!  Precisamos ser cautelosos em sermos usado pelo Estado, 

porém, não devemos nos retirar e nos isolar. Há um ditado comum na ONU – se você não está sentado à 

mesa, você estará no cardápio. Portanto, quando sentamos à mesa com governos, empresas, ONGs 

secularizadas e FBOs precisamos saber o que falar e cumprir nossas promessas! 

 3.3 Fazer propostas construtivas – o imperativo moral e espiritual de acabar com a pobreza extrema 

Agora chegamos ao terceiro ponto. Precisamos fazer propostas construtivas fundamentadas em nossa 

teologia. Vou compartilhar um exemplo.  Em 2015, General Cox, o atual líder internacional do Exército de 

Salvação, reuniu-se com outros líderes religiosos e assinou o Imperativo Moral e Espiritual pedindo o fim de 

pobreza extremo até 2030.  O Banco Mundial facilitou essa iniciativa. 

Os signatários afirmaram que o fim de pobreza extrema é um imperativo moral e espiritual.  Eles 

identificaram dois compromissos necessários para alcançar este objetivo: “agir guiados pela melhor 

evidência do que funciona e do que não funciona; e usar nossas vozes para convencer e desafiar outros a se 

unirem conosco nesta causa urgente, inspirados pelos nossos valores espirituais mais profundos”.5 

Esses dois compromissos são importantes com respeito aos Direitos Humanos.  Em primeiro lugar, os 

Direitos Humanos não podem permanecer uma ideia teórica, simplesmente enchendo livros, leis e salas de 

aula.  Os Direitos Humanos precisam de evidência – o que funciona e o que não funciona para ajudar as 

pessoas e viveram vidas plenas?  Também é um desafio para o Exército de Salvação e outras partes da Igreja 

Cristã.  Precisamos de evidência.  A medição é importante. Por tempo demais os salvacionistas têm esperado 

que seus programas façam diferença.  Isso não basta.  Se somos peregrinos sérios, devemos saber para onde 

estamos indo, que diferença estamos fazendo, se estamos alcançando nosso propósito ou não.  Precisamos de 

evidência. Isso significa que levamos estatísticas a sério.  Não porque os patrocinadores dizem que devemos.  

Levamos a medição a serio porque queremos que as pessoas que estamos servindo reconheçam seu próprio 

progresso.6 

O segundo compromisso no Imperativo Moral e Espiritual assinado pelo General Cox é um compromisso de 

sermos inspirados pelos nossos valores espirituais mais profundos.  Isso significa que não podemos entrar na 

luta pelos Direitos Humanos sem Deus e sem os recursos da nossa fé.  Como cristãos, nossa paixão pelos 

Direitos Humanos é inspirada no ensino de Jesus sobre o maior mandamento, em Mateus 22:36-40: 

“Mestre, qual é o maior mandamento da Lei?” Respondeu Jesus: “Ame o Senhor, o seu Deus de todo 

o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento”. Este é o primeiro e maior 

mandamento.  E o segundo é semelhante a ele: ‘Ame o seu próximo como a si mesmo’.  Destes dois 

mandamentos dependem toda a Lei e os profetas”. 

Os alicerces do Exército de Salvação para apoiar os Direitos Humanos são construídos nestas duas verdades 

interconectadas: 

Primeiramente, a salvação que Jesus tornou possível para todos é uma salvação abrangente – todo seu 

coração, toda sua alma, toda sua mente.  Não devemos cair na cilada do dualismo – separando o corpo da 

alma. Fico preocupado quando ouço salvacionistas e outros cristãos falarem sobre a prioridade de salvar  

almas. Isso sugere que as almas são mais importantes do que os corpos. Da mesma maneira, não podemos 

dizer que é suficiente salvar o corpo das pessoas – isso seria negar a dimensão espiritual essencial em todas 

as pessoas criadas à imagem de Deus. O Exército de Salvação acredita numa salvação holística – na 

imortalidade da alma e na ressureição do corpo. 

                                                           
5 See ‘Building A Just World’ 2016, https://www.salvationarmy.org/isjc/mdg 71-72. 
6 See Journey of Renewal, 2017, www.salvationarmy.org/accountability for more information on Salvation Army measurement 

tools – Mission Accountability Framework. 
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Em segundo lugar, cada pessoa é preciosa porque todos nós fomos criados à imagem de Deus.  Essa frase 

“imagem de Deus” é muito importante.  Pessoas são, na sua essência, feitas para relacionamentos. Deus que 

é, em Sua essência, um relacionamento – Pai, Filho e Espirito Santo – tem-nos criado nessa imagem.  Então, 

como cristãos, devemos fazer dos relacionamentos nossa prioridade.  Jesus colocou relacionamentos no 

coração do maior mandamento – ame a Deus e ame uns aos outros.  Não somos indivíduos solitários – 

somos a natureza relacional da humanidade, feita à imagem de Deus. 

Amarmos os outros com o mesmo amor e prioridade que temos para nós mesmos, muda radicalmente nossa 

percepção de Direitos Humanos.  A DUHR não é simplesmente um documento elaborado pelas elites 

mundiais 70 anos atrás, mas, tem-se tornado um guia inspirador de como nosso mundo pode funcionar.  A 

Agenda 2030 é um bom mapa que pessoas de fé podem apoiar totalmente. Porém, todos nós precisamos 

mostrar a fonte da nossa inspiração. Para os cristãos, é Deus, que, em Sua natureza, é relacionamento. 

3.4 Hábitos e práticas sustentam relacionamentos 

Finalmente, quero enfatizar a importância de bons hábitos e boas práticas para nos ajudar a sustentar nossos 

relacionamentos. Não é suficiente ter uma visão inspiradora ou até um mapa como a Agenda 2030.  

Precisamos bons hábitos e boas práticas para nos manter no rumo certo.  Falarei mais sobre isso amanhã, 

mas, vou mencionar dois deles agora. 

Vou explicar usando uma ilustração do futebol.  O maior jogador de futebol do mundo, Pelé, nasceu com 

muitas habilidades naturais, mas, somente as habilidades naturais não fizeram dele o maior jogador de todos 

os tempos. Ele também precisou treinar muito. Ele não poderia ter feito todos os maravilhosos dribles e 

lances, se não tivesse treinado todos os dias. Ele também precisava cultivar bons hábitos para se manter 

saudável e forte. Houve outros jogadores de futebol, também dotados, como George Best.   

George Best era um jogador brilhante, mas ele tinha um mau hábito - ingeria bebida alcoólica.  Ele morreu 

jovem por causa de seus maus hábitos. Se queremos alcançar os objetivos da Agenda 2030; se queremos 

mudar o mundo, precisamos de bons hábitos. Precisamos traduzir palavras bonitas em prática e ações 

diárias.  

O famoso filósofo, Alasdair MacIntyre, tem dito extensivamente que a justiça não deve ser dissociada das 

práticas e hábitos que a sustém.7 Sem práticas e hábitos compartilhados, os Direitos Humanos transformam-

se em construções vãs, uma página em branco, sobre a qual pode-se projetar uma variedade de percepções 

de justiça.  Direitos em si mesmos são insuficientes para mudar a realidade da vida. 

O professor Stanley Hauerwas, meu teólogo vivo favorito, argumenta que os cristãos podem usar a 

linguagem de direitos como parte da nossa caixa de ferramentas morais, mas, precisamos ser cuidadosos e 

modestos em alegar o que essa linguagem pode conseguir.  Ele escreveu: “Direitos, penso eu, são melhores 

usados como lembretes que nos ajudam a recordar dos complexos relacionamentos morais que nossos 

corpos tornam possíveis e necessários”.8 

O professor Luke Bretherton argumenta que a diferença especifica entre a igreja e outras comunidades é que 

estes complexos relacionamentos morais incluem relacionamento com Deus.9 Essa é uma afirmação 

significante para o Exército de Salvação. Nossa prioridade não são os programas, ou rituais, hábitos ou 

dever. Nossas prioridades são nossos relacionamentos, com Deus e um com o outro.  Nossos 

relacionamentos são o aspecto mais importante das nossas vidas. Não é nossa riqueza, nosso poder, nossa 

posição – tudo é sobre nossos relacionamentos.  Nosso relacionamento com Deus não somente nos prepara 

para o Céu, mas nos ajuda a assegurar que o Reino de Deus se estabeleça aqui na terra como está 

estabelecido no Céu.  

Então, quais são esses bons hábitos e práticas?  Aqui há alguns exemplos que constroem relacionamentos 

mais profundos: separe tempo para ouvir outras pessoas; priorize relacionamentos de longo prazo; separe 

tempo para ouvir Deus, sendo uma pessoa de oração; leia a Bíblia; semanalmente, tire um dia de descanso, o 

dia sabático; seja alguém que cuida de sua saúde física, emocional e espiritual. Há muitos bons hábitos e 

                                                           
7 MacIntyre, Whose Justice?  
8 Hauerwas, 2016, 206. 
9 Bretherton, Hospitality as Holiness, 107–8 
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práticas que nos ajudam a construir relacionamentos mais profundos. Quais são os hábitos que ajudam você 

a construir relacionamentos mais profundos? 

Quando fazemos isso, produzimos o fruto do Espírito em nossos relacionamentos como Paulo descreveu em 

Gálatas 5:22 e 23: “Mas o fruto do Espirito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, 

fidelidade, mansidão e domínio próprio.” 

4. Sumário 

Aqui há algumas ideias práticas de como podemos trabalhar com a Agenda 2030: 

1. Procurem oportunidades para conectarem-se com o governo brasileiro no nível local, estadual 

ou federal em apoio à Agenda 2030 

Seu governo prometeu implementar a Agenda 2030, descubra maneiras para ajudá-lo a manter suas 

promessas.  A Agenda 2030 e os 17 ODSs oferecem uma oportunidade para todo mundo trabalhar junto para 

melhorar as vidas de muitas pessoas – especialmente os pobres e marginalizados.  Sem dúvidas, os ricos e 

poderosos tentarão minar a Agenda 2030; vão dizer que não é realista; tentarão achar maneiras de ignorar as 

promessas feitas. Temos que ser a voz daqueles sem voz e representar os direitos de cada menina, rapaz, 

mulher e homem. Há um lugar à mesa, mas provavelmente precisaremos insistir um pouco – não espere que 

todos vão receber você de braços abertos!  

2. Imperativo moral centrado em pessoas 

Quando já estamos à mesa, devemos encorajar intervenções focadas em pessoas.  É fácil focar num tipo de 

trabalho específico – saúde ou educação ou moradias ou tráfico ou proteger o meio ambiente. Portanto, 

abordagens individualizadas normalmente resultam em fragmentação. A força da Agenda 2030 é que todos 

os 17 ODSs trabalham juntos para melhorar as vidas das pessoas. Infelizmente, já existe evidência de 

fragmentação, algumas ONGs e governos estão escolhendo somente dois ou três ODSs.  Essa fragmentação 

não é saudável.  O Exército de Salvação faz parte do movimento de santidade – integralidade.  Devemos 

lutar para isso – amanhã pensaremos mais sobre isso. 

3. Coletem evidências 

Pessoas de fé precisam sem melhores em coletar evidências sobre a diferença que nosso trabalho faz. Não 

podemos simplesmente dizer para as pessoas que fazemos um bom trabalho – temos que provar. Estou lhe 

encorajando a focar em evidências centradas em pessoas. Quais são as mudanças na vida das pessoas?  

Como elas avaliam a diferença?  Aquelas mais atingidas devem ser o público alvo principal na busca de 

evidências. 

4. Sejam bons parceiros 

Uns dos princípios-chave da Agenda 2030 é a promessa de não “deixar ninguém para trás”.  É muito 

importante. Os mais pobres e marginalizados não podem ser ignorados pelos poderosos ou pela maioria.  

Essa situação cria uma oportunidade para pessoas de fé serem envolvidas.  É um desafio porque nem sempre 

temos sido bons parceiros. Muitos cristãos gostam de trabalhar sozinhos ou com pessoas que pensam igual.  

É necessário mudar. Para assegurar o sucesso da Agenda 2030, para assegurar a concretização da promessa 

dos Direitos Humanos, precisamos aprender a trabalhar em parcerias sem perder nossa fé e nosso propósito.  

Ser bom parceiro significa assistir às reuniões, descobrir maneiras de trabalhar juntos, cumprir promessas e 

deixar os outros receberem o mérito. 

5. Conclusão 

Termino com uma história do Exército de Salvação: Bem tarde, numa certa noite - de madrugada – no ano 

de1888, William Booth voltou de uma campanha no sul da Inglaterra. Quando chegou a casa, dormiu mal. 

Bramwell Booth, morando perto, chegou cedo, na manhã seguinte e, assim que entrou na sala, viu seu pai, 

andando de um lado para o outro, descabelado e com suspensórios pendurados. William explodiu: “Olha 

Bramwell! Você sabia que há homens dormindo em baixo das pontes? Dormindo a noite toda, em cima de 

pedras?” 

Bramwell ficou um pouco mais sério e respondeu, “Sim, General; o senhor não sabia?” 

O General parecia indignado. Ele tinha visto aquelas formas encolhidas por cima das pedras pela primeira 

vez na noite anterior e, em consequência, seu próprio sono numa cama quentinha tinha sido roubado.  “Você 

sabia,” disse ele, “e não fez nada!” 
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Ao ser atacado assim, o Chefe do Estado Maior começou a responder – primeiro, que o Exército de Salvação 

não podia assumir tudo o que tinha que ser feito no mundo; e, segundo, que era necessário tomar cuidado 

com os perigos da caridade indiscriminada. 

O General o interrompeu zangado.  “Eu não me importo com todas essas coisas. Eu já ouvi isso antes. Faça 

algo. Faça algo, Bramwell, faça algo!” ... “Consiga um galpão para eles,”, ele mandou, “qualquer coisa é 

melhor do que nada; um teto sobre suas cabeças, paredes ao redor de seus corpos”; e depois acrescentou, 

com cautela característica, “você não precisa mimá-los.”10 

Essa conversa entre o fundador do Exército de Salvação e seu filho mais velho, resultou no nascimento do 

ministério social do Exército de Salvação.  Dois anos depois, o livro de William Booth, Na mais escura 

Inglaterra e como sair dela, foi publicado, relatando o plano para a obra social do Exército. Quando 

implantado, o Exército de Salvação causou um impacto muito grande nas vidas de milhões de pessoas. Suas 

consequências são evidenciadas hoje no trabalho do Exército de Salvação em mais de 125 países ao redor do 

mundo. 

O plano de Booth não era o de simplesmente suprir necessidades – ele queria mudar o mundo. Ele 

compreendeu que era necessário abordar as razões por trás da miséria e também suas consequências. Não 

era simplesmente uma iniciativa humanitária. Era obra social e justiça social motivados pelo evangelho de 

Jesus Cristo.  Abrangeu trabalho de emergência, desenvolvimento pessoal e comunitário, assim como 

advocacia (“advocacy”).  Os salvacionistas entendem que obra social e justiça social são uma parte essencial 

do plano de Deus para salvar o mundo. 

É fácil sentir-se abalado pelas injustiças do mundo. A tentação é de colocar as mãos na cabeça e dizer: “Que 

diferença faz o que eu faço?” 

Embora não possamos lutar sozinho contra tudo o que ameaça o bem-estar do mundo, as palavras de 

William Booth ainda são relevantes hoje. O plano de William Booth, de 1890, para transformar o mundo, é 

semelhante aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para transformar o mundo até 2030.  Ambos são 

planos corajosos, compreensíveis e integrados. Mas, precisamos sempre lembrar que seres humanos não 

podem salvar o mundo através dos seus próprios esforços.  Precisamos depender de Deus – Pai, Filho e 

Espirito Santo. 

Somos chamados para sermos os Bramwell do século 21. “Vá e faça alguma coisa. Faça alguma coisa, 

Bramwell, faça algo!” 

“Vá e faça alguma coisa” é o título de um livreto que a ISJC (International Social Justice Commission – 

Comissão Internacional de Justiça Social) tem produzido para explicar os 17 ODSs, para que todos nós 

possamos fazer algo para apoiar sua realização. 

Que Deus nos ajude para que possamos ir e fazer algo! 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Entire extract from: Begbie, Harold. The History of The Salvation Army, Volume 2, 1920, London. 

 


