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

(Amós 5:24 NVI)

EM FAVOR DA JUSTIÇA
Bem-vindo à edição de outubro de 2016 de #UpForJustice (#EmFavorDaJustiça) 

Outubro 2016

Bem-vindo à edição de outubro 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, Kayla Calvo, uma salvacionista de 19 anos do Território Leste dos EUA reflete 
sobre o 13º ODS. Kayla foi porta-voz na ONU representando o Exército de Salvação.

13º ODS: Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos

Situação Atual
O nível de dióxido de carbono atual na atmosfera mostra um aumento de 100 partes por 
milhão a partir de 1950, quando o nível mantido anteriormente começou a subir 
(http://climate.nasa.gov/evidence/). A temperatura global aumentou tremendamente 
na última década, com 2015 tendo a temperatura mais alta até agora, e em maio deste 
ano uma temperatura de 123,8°F (51°C) foi registrada na Índia, resultando na morte de 
milhares de pessoas e a destruição de colheitas. Desde os anos 1980 os furacões têm 
aumentado, tornando-se mais fortes e muito mais perigosos, variando entre as 
categorias 4 e 5. Este verão centenas de incêndios surgiram nas costas da Espanha e de 
Portugal, matando e ferindo centenas de pessoas. Desde 1993, o nível do mar aumentou 
em 88 milímetros. (Http://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/)

Todos estes fatos demonstram que o mundo em que vivemos está em um estado 
extremamente frágil. Em muitas áreas secas tornou-se impossível, para os agricultores, o 
cultivo; inundações destruíram casas, deixando as famílias vulneráveis e sem-teto; 
furacões desabrigaram as pessoas, destruindo cidades e aldeias. À medida que o nível do 
mar continuar a subir, áreas como a República das Maldivas, Atlantic City e muitos mais 
locais estão em perigo de desaparecer sob as ondas. O relógio está correndo e 
precisamos fazer algo para ajudar o nosso mundo.

A missão
O 13º ODS, aprovado pelos líderes mundiais, compromete-se com uma ação urgente 
para combater a mudança climática e seu impacto. É imperativo que nós façamos a 
nossa parte na esperança de reduzir padrões climáticos instáveis. No entanto, é preciso 
primeiro reconhecer que há um problema! Os dados, a partir de organizações científicas 
de renome, como a Administração Nacional do Espaço e da Aeronáutica (NASA, National 
Aeronautics and Space Administration, em inglês), indicam que o problema do 
aquecimento global está à nossa porta, ganhando velocidade. Depois de reconhecer 
isso, devemos, então, fazer o nosso melhor para:

1. Adaptar-se aos riscos das alterações climáticas. Uma vez que entendemos os 
padrões climáticos, precisamos nos preparar para o tempo inclemente e seus efeitos.

2. Ajudar os países que têm uma maior porcentagem de pobreza. Uma das causas dos 
níveis mais elevados de pobreza é a mudança climática.

3. Apoiar todos os países em desenvolvimento e implementar estratégias de mudança 
climática para evitar mais danos. Os impactos das mudanças climáticas - como o 
aumento das secas ou tempestades mais imprevisíveis - ameaçam minar décadas de 
ganhos de desenvolvimento e trajetórias de desenvolvimentos futuros. Muitas das 
principais causas da pobreza nos países em desenvolvimento estão interligadas com os 
impactos das mudanças climáticas. O Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) tem ajudado mais de 100 países e 20 pequenos estados 
insulares em desenvolvimento com informações para identificar qualquer alteração 
climática. Isto dá a eles uma vantagem para se preparar para que possam plantar, usar 
táticas diferentes de segurança, educar os seus vizinhos e, o mais importante, estarem 
ciente de seu entorno. Isso vai ajudar os governos locais a fazer os arranjos financeiros 
necessários para o seu povo. 
(http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/climate-and-disaster-
resilience/climate-change.html)

Como o clima muda, devemos ajudar a educar o nosso mundo sobre a mudança 
climática e seus efeitos sobre a Terra e seus habitantes. Mas a mudança climática 
também afeta a vida animal. O aumento da acidificação dos oceanos faz com que a vida 
marítima pereça, diminuindo assim a oferta de alimentos para seres humanos. Camadas 
de neve, geleiras e placas de gelo continuarão a encolher e derreter, diminuindo as 
fontes de água doce.

Não só a mudança climática nos afetou através de nossos suprimentos de comida e 
água, mas também atingiu nossa saúde. Pesquisas revelam o que o aceleramento da 
mudança climática traz efeitos precoces sobre o pólen, causando alergias graves às 
pessoas e, assim, levando ao aumento das despesas médicas e na área da saúde, 
deixando as pessoas que poderiam estar saudáveis mais vulneráveis a dificuldades 
financeiras. É importante que se resolva este problema, que se eduquem as pessoas e 
que se torne nossa responsabilidade ajudar a parar a mudança climática que pode nos 
derrotar e destruir nosso mundo.

Nosso dever
Como cristãos, devemos cuidar da criação de Deus. Ele criou o mar, a terra, o céu e tudo 
que há neste mundo para nos abençoar. Como Seus filhos, é nossa responsabilidade 
cuidar de Sua criação e ajudar a sustentá-la. O Salmo 104 descreve a obra de Deus, como 
Ele cuida de Sua criação e mantém um olhar atento sobre tudo. Ele alimenta os animais 
e Seu povo, Ele reabastece a água das montanhas e fornece nutrientes à terra. Deus 
criou todos os seres vivos, e Ele criou a Terra. De acordo com Gênesis capítulos 1 e 2, 
Deus concedeu essa guarda aos seres humanos. É nossa responsabilidade ajudar a 
cuidar da criação, cuidar dela e amá-la como Deus faz. Como salvacionistas, precisamos 
assumir essa responsabilidade seriamente. Quando declaramos que amamos a Deus e 
aos outros, precisamos mostrar isso através de nossas ações. Mostrar o nosso amor a 
Deus inclui ser responsável pela terra, que Ele criou. O quanto você ama? Prove isso.

Temas de oração:

Ao refletirmos sobre o desafio do 13º ODS, oremos:

• Por aqueles ao redor do mundo que estão sofrendo e enfrentando dificuldades devido 

às mudanças ambientais.

• Para que haja um senso de responsabilidade nos corações das pessoas para cuidar do 

nosso planeta.

• Para que os governos sejam responsáveis e façam um compromisso mais forte para 

um meio-ambiente mais limpo.

• Para que os cristãos compreendam que somos mordomos da criação de Deus e que 

devemos ser um exemplo para os outros.

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

• Joseph Halliday, que se juntou à equipe do ISJC como estagiário.

• Tenente-Coronéis Dean e Eirwen Pallant, que viajarão ao Haiti, Londres e Roma em 

outubro.

• O Encontro da Rede Europeia de Contato de Pessoas, abordando a crise migratória.

• A Reunião da Força Tarefa Antitráfico Internacional, presidida pela Tenente-Coronel 

Eirwen Pallant, em Londres, de 17 a 18 de outubro.

ENTRE EM CONTATO:

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

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

Twitter: https://twitter.com/SalvArmyISJC

E-mail: IHQ-ISJC@salvationarmy.org
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