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Foco de oração: Terminando 

com a pobreza extrema  
2015 é um ano significante na história das Nações Unidas pois 

marca o fim dos oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

concordados por membros dos estados da ONU em 2000. 

Esses objetivos têm liderado a agenda nos últimos 15 anos. 

Focando em objetivos específicos têm levado a melhorias 

significantes em algumas áreas. No entanto, ainda há muito a 

ser alcançado. 

 

Nos últimos três anos, a ONU tem dirigido um processo para 

desenvolver novos objetivos para os próximos 15 anos 

chamado ‘Transformando Nosso Mundo - a Agenda 2030 para 

o Desenvolvimento Sustentável’. A comunidade de fé tem 

contribuído para o processo, acreditando que a expressão da 

nossa fé no mundo envolve estar envolvido nos assuntos de 

foco e importância internacional e advogando pelos 

vulneráveis nessa área.  

 

O primeiro objetivo sustentável é acabar com a pobreza 

extrema.  Em abril de 2015, General André Cox, líder 

internacional do Exército de Salvação, endorsou uma 

declaração desenvolvida por um comitê de pessoas de uma 

variedade de tradições de fé entitulado “Terminando com a 

pobreza extrema: um imperativo moral e espiritual”.  

  

O texto seguinte é um extrato:-  

‘Como líderes de diferentes tradições religiosas, 

compartilhamos uma visão que nos compele a acabar com a 

pobreza extrema até o ano de 2030. Nós, da comunidade da 

fé, abraçamos esse imperativo moral porque compartilhamos a 

crença que o teste moral da nossa sociedade se baseia em 

como os mais fracos e vulneráveis estão indo. Nossos textos 

sagrados nos chamam a combater a injustiça e exaltar os mais 

pobres em nosso meio.  Ninguém, independente de sexo, 

idade, raça ou crença deveria ser negado a experiência de 

viver a vida em toda a sua plenitude.  

‘É por isso que a continuação da existência da pobreza 

extrema num mundo de abundância nos ofende tão 

profundamente. Nossa fé é testada e os nossos corações se 

quebrantem quando, num mundo de riqueza sem precedentes 

e avanço científico, muitos ainda vivem em situações tão 

degradadas. Sabemos que a pobreza extrema frustra o 

propósito humano, estrangula potencial humano e afronta a 

dignidade humana. No nosso mundo cada vez mais 

interconectado, há o suficiente para assegurar que ninguém 

tenha que lutar pela sua sobrevivência diária.  

‘Acabar com a pobreza extrema vai requerer uma abordagem 

compreensiva que ataca sua causa implícita – incluindo 

doenças preventivas, a falta de acesso à qualidade de 

educação, a falta de empregos, corrupção, conflitos violentos, 

discriminação contra as mulheres, minorias étnicas e outros 

grupos. Também vai requerer uma mudança nos hábitos que 

causam a pobreza – gula e desperdício, dormência à dor dos 

outros, e a exploitação de pessoas e do mundo natural. Chama 

a uma abordagem holística e sustentável que transforma 

culturas e instituições, e corações e mentes também. 

‘Nos comprometemos a trabalhar juntos para terminar com o 

escândalo da pobreza extrema. Nós iremos agir, advogar, 

educar e colaborar, entre nós e com iniciativas mais amplas. E 

nos comprometemos a averiguar que todos os níveis de 

liderança – pública e privada, doméstica ou internacional 

prestem contas.  

‘A nossa abordagem a essa necessidade estarrecedora deve 

ser holística, enraizada nas visões espirituais da nossa fé, e 

construídas num reconhecimento mútuo da dignidade 

intrínsica e do valor de cada vida na terra’.  

 

Esse mês oremos para que as nossas ações como pessoas, 

nos nossos corpos (igrejas) e como igreja internacional 

aconteçam com direção e sabedoria para contribuir para esse 

objetivo de erradicar a pobreza extrema. Ore por mudanças 

nas atitudes e sistemas que perpetuem inigualdade e pobreza, 

e pelas pessoas que sofrem como resultado.  

ISJC News for 
Thanksgiving and Prayer 

 

O seminário de justiça social 

do Congresso foi assistida 

por 750 pessoas. Os artigos 

apresentados estão 

disponíveis no site.  

 

70,000 assinaturas têm sido 

coletadas pelo Exército de 

Salvação através da petição 

#UpForSchool petition. 

Fazem parte das oito milhões 

de assinaturas coletadas em 

total e entregues ao 

embaixador especial da ONU 

para a educação, Mr Gordon 

Brown, ao Secretário-Geral 

da ONU Ban Ki-moon no final 

de setembro. 

  

Capitã Kathy Crombie 

retornou em segurança do 

Nepal após trabalhar lá com a 

Equipe de Emergência do 

Quartel Internacional após o 

terremoto que aconteceu lá. 

  

Kimberly Ivany, uma 

estagiária que esteve 

conosco por três meses do 

Canadá, tem retornado para 

casa após fazer um trabalho 

fantástico de revisão no site 

do CIJS. 

 

Recebemos dois novos 

estagiários em setembro, 

Luke Cozens do Reino Unido 

e Robert Docter do Oeste dos 

Estados Unidos.  Infelizmente 

o terceiro estagiário,  Pauline 

da Índia, não recebeu o visto. 

Estamos trabalhando com o 

Leste dos Estados Unidos 

neste caso.  

 

Um grupo internacional anti-

tráfico humano tem sido 

nomeado pelo Chefe de 

Estado Maior, presidido pela 

tenente-coronel Eirwen 

Pallant, Diretora assistente 

do CIJS. A primeira reunião 

aconteceu em julho. O âmbito 

do tráfico humano é 

gigantesco e há muito a 

fazer.  

 

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

justiça  

 

1. Assim diz o Senhor: “Administrem a justiça e o direito: livrem o explorado das mãos 

do opressor. Não oprimam nem maltratem o estrangeiro, o órfão ou a viúva; nem 

derramem sangue inocente neste lugar. (Jeremias 22:3). 

2. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige: pratique a 

justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus (Miquéias 6:8). 

3. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se 

compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? (1 João 3:17). 

4. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros (1 Coríntios 10:24). 

5. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a 

hospitalidade (Romanos 12:13). 
 
Outros assuntos internacionais para oração 
• A situação dos refugiados que estão fugindo de guerras, perseguição e violência.  

• O trabalho contínuo do Exército de Salvação em lugares afetados por desastres 

incluindo Nepal, Vanuatu e Japão.  

• O distúrbio politico contínuo em muitos lugares. 


