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

(Amós 5:24 NVI)

Bem-vindo à edição de agosto 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, a Drª. Aimee Patterson, do Centro de Ética do Exército de Salvação em 
Winnipeg, Canadá, reflete sobre o 11º ODS: “Tornar as cidades e os assentamentos 
humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis".

11º ODS: Cidades Sustentáveis

No livro de Gênesis, as pessoas começaram originalmente na terra em um jardim. Em 
Apocalipse, João recebe uma visão de um novo tipo de vida em um novo tipo de lugar; 
um lugar que se parece muito com um paraíso urbano. A coisa fascinante sobre este 
lugar é que, ao contrário da maioria das cidades, não é construído para ser um refúgio 
contra o selvagem ou o inimigo. Esta cidade é viva e acolhedora!

Se você ler os dois últimos capítulos das Escrituras (Apocalipse 21-22), você vai ver que a 
cidade funciona como um ecossistema. É um lugar onde tudo funciona em conjunto para 
o bem. A generosidade e a beleza do ambiente são celebradas pela natureza 
incorporada na própria concepção da cidade. Um rio corre para saciar a sede e árvores 
dão frutos nutritivos. Saúde e integridade são mantidas durante todo o ano. Mas não há 
nenhuma luz do sol ou da lua, porque a glória de Deus extingue a escuridão da noite.

Observe que essa Cidade Santa não apenas celebra a natureza. A luz de Deus brilha 
tanto na natureza quanto na cultura humana e na criatividade: ruas, paredes, fundações, 
nações e tribos. Os portões da cidade nunca fecham, porque todo mundo vive em um 
bairro seguro. Isto é como a nova Jerusalém é. É um lugar onde Deus habita entre as 
pessoas.

Os seres humanos há muito tempo construíram as cidades à procura de proporcionar 
segurança às pessoas, à comunidade e também para garantir a promessa de um futuro 
melhor. Queremos ser capazes de satisfazer nossas próprias necessidades, fazendo o 
nosso melhor para garantir que nossos filhos também possam satisfazer a deles. Isso às 
vezes é chamado de "desenvolvimento sustentável". Por nossa conta, nós nunca 
teremos êxito. Apesar disso, os cristãos são orientados a não se desesperar, mas a ter 
esperança. Os profetas nos alertam para que nos preocupemos com o bem-estar social 
das comunidades humanas e busquemos justiça em nossas cidades (Jeremias 29:7; 
Amós 5:15). Em Just Peacemaking: Transforming Initiatives for Justice and Peace, Glen 
Stassen observa que o desenvolvimento sustentável é, em parte, o resultado do bem-
estar social e justiça. O que pode “bem-estar social e justiça” numa cidade como as de 
hoje?

Primeiro, pense sobre como a injustiça e falta de bem-estar social são vistas. Em uma 
nação como o Brasil, elas podem se apresentar como as favelas na periferia de suas 
principais cidades. As favelas foram originalmente consideradas residências temporárias 
para os imigrantes que se deslocavam de lugares distantes do país em direção às cidades 
para construir uma vida melhor. Mas fazer um novo começo requer dinheiro e 
oportunidade, e muitos imigrantes foram empurrados para fora dos centros urbanos. A 
maior parte das favelas não conseguiu receber serviços públicos, algumas ainda não têm 
água corrente, saneamento, eletricidade, cuidados médicos, educação, transporte 
público ou planejamento urbano. Sem uma economia viável, o tráfico de drogas e a 
violência tornaram-se incontroláveis. Os moradores muitas vezes vivem em habitações 
inadequadas e inseguras. Muitas favelas foram dizimadas em deslizamentos de terra ou 
inundações por causa de suas localizações geográficas.

Como cristãos, somos obrigados a servir aqueles que estão socialmente e 
economicamente desprivilegiados. O Exército de Salvação tem estado presente servindo 
em favelas (ver https://www.youtube.com/watch?v=Z5BShmE0KLc), mas os 
salvacionistas também são incentivados a aprender com as pessoas que são 
marginalizadas. Que lições os moradores de favelas têm a nos ensinar?

Nos últimos anos, uma série de favelas têm criado comunidades resilientes que 
trabalham lado a lado com a terra e com o outro. Eles se autogovernam criativa e 
sustentavelmente. Sistemas de lixo e de coleta de reciclagem informais são organizados. 
As bicicletas são comumente utilizadas como transporte. As casas são construídas com 
alicerces mais fortes, fornecendo proteção contra desastres naturais. Vegetais e ervas 
são cultivados para benefícios nutricionais e de saúde. Florestas locais e animais 
selvagens são vistos como recursos naturais a serem protegidos. As pessoas se apoiam 
umas às outras quando há necessidade. Neste documentário 
(https://www.youtube.com/watch?v=2sT8rhhbCUA) um número de residentes afirma 
que vivem em uma favela não porque são obrigados, mas por escolha. Um funcionário 
de uma ONG observa: "Todo mundo conhece todo mundo. Não há paredes ao redor das 
casas, é tudo aberto”. Soa um pouco como a cidade de Deus, não é?

Esses projetos de base local em favelas respondem ao chamado do 11º ODS: “Tornar as 
cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis". 
Nos seus múltiplos componentes estão incluídos:

•Construir comunidades seguras e inclusivas

• Tornar casas, serviços básicos e transporte acessíveis

• Construir espaços públicos verdes

• Usar e reutilizar materiais locais de forma eficiente

• Reduzir o impacto negativo sobre o meio ambiente

É evidente que temos muito a aprender!

No entanto, vai ser um desafio para as favelas se desenvolverem e manterem alguns 
outros componentes do 11º ODS se continuarem a ser negligenciadas pelos governos 
municipais. Por exemplo, o fácil acesso aos meios de transportes da cidade irá permitir 
que as pessoas possam ir e voltar do trabalho. Crianças que crescem em favelas devem 
ser incluídas nos programas de ensino público. Vamos continuar a viver na esperança de 
que um apoio crescente será dado às comunidades marginalizadas e que o bem-estar 
social e a justiça estarão ao alcance de todos.

Lembre-se que Deus está no meio das cidades e comunidades porque Ele se preocupa 
com elas (Salmo 46; Gênesis 28:16-19). Somos incentivados a orar pelos mais 
vulneráveis, e trabalhar com e para eles (Êxodo 22:21-24; Salmo 68:5). Ao longo do 
caminho, podemos ser inspirados pela visão de uma cidade transformada - a Nova 
Jerusalém! (Hebreus 13:14; Apocalipse capítulos 21-22; Gálatas 4:26).
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• Em gratidão a Deus pelo dom das comunidades humanas saudáveis e pelos 
relacionamentos que desfrutamos em nossas cidades (Hebreus 10:24-25; Salmo 
133:1; Isaías 45:18).

• Pelo ministério do Exército de Salvação em áreas de pobreza urbana. O Exército de 
Salvação nasceu nas favelas urbanas da Inglaterra vitoriana e ainda há muitos 
salvacionistas de todo o mundo que procuram tornar as cidades inclusivas, seguras, 
resilientes e sustentáveis. Que a vontade de Deus seja feita em nossas próprias 
cidades – hoje - como ela é feita no Céu (Mateus 6:10).

• Por aqueles que fazem parte dos ministérios do Exército de Salvação nas favelas do 
Brasil, para que não se cansem de fazer o bem (Gálatas 6:9). Pelas autoridades 
governamentais no Brasil, particularmente seus líderes municipais. Ore para que eles 
sejam movidos pelo clamor das pessoas que vivem em favelas e que eles respondam 
de modo justo e compassivo (Mateus 14:14).

• Pelos governos ao redor do mundo que assinaram os ODS, que eles continuem a 
mostrar compromisso com a transformação das cidades e da vida urbana (1 Timóteo 
2: 1-2).

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

• Pelos Capitães Pierson e Swetha Vincent e seus dois filhos, Elijah e Luke, enquanto 
estão se instalando para viver no ISJC e servir à causa da justiça na comunidade de 
Manhattan e em todo o mundo.

• O recrutamento de novos funcionários para trabalhar no ISJC. Em particular, estamos 
ansiosos para receber Joseph Halliday na equipe como estagiário do ISJC em 
setembro.

• Agradecemos a Deus pelo serviço de Lucas Cozens e Robert Docter, que terminaram 
seu tempo como estagiários do ISJC. Por favor, orem por eles, para que Deus os 
direcione rumo a novas oportunidades.

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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