EM FAVOR DA JUSTIÇA
Bem-vindo à edição de março 2016 de #EmFavorDaJustiça.
Julho 2016

Bem-vindo à edição de julho 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.

Reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles
A Oxfam, uma instituição de caridade do Reino Unido, relatou em 2010 que 388 das
pessoas mais ricas possuíam a mesma riqueza que metade da população mundial - a
metade mais pobre. Quando a Oxfam fez o relatório em 2014, o número de pessoas
ricas caiu para 80, e em 2015 o número caiu para 62 pessoas que possuíam a mesma
riqueza que metade da população do mundo¹.
(https://www.theguardian.com/business/2016/jan/18/richest-62-billionaires-wealthyhalf-world-population-combined)
A desigualdade de renda está em ascensão, com os 10% mais ricos ganhando até 40%
do rendimento mundial total. Os 10% mais pobres ganham apenas entre 2% e 7% da
renda mundial total. Quando se leva em conta o crescimento da população nos países
em desenvolvimento, a desigualdade aumentou em 11% por cento.
O aumento da desigualdade precisa de medidas urgentes. Mas o que pode ser feito para
ajudar aqueles que ganham tão pouco? Que políticas irão incluir todas as pessoas,
independentemente do sexo, raça ou etnia? A desigualdade de renda é um problema
global complexo que requer soluções globais complexas. Trata-se de melhorar a
regulação e controle dos mercados e instituições financeiras, bem como incentivar a
ajuda ao desenvolvimento e investimentos estrangeiros diretos para as regiões onde a
necessidade é maior.
• O 10º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) é um compromisso dos líderes
globais dos 193 Estados membros da ONU de trabalhar para reduzir a desigualdade
dentro dos países e entre eles. Os objetivos específicos fixados por esses governos
para a 10ª ODS são:
• 10.1 Até 2030, progressivamente alcançar e sustentar o crescimento da renda dos
40% da população mais pobre a uma taxa maior que a média nacional.
• 10.2 Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de
todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião,
condição econômica ou outra.
• 10.3 Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultados,
inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias e da
promoção de legislação, políticas e ações adequadas a este respeito.
• 10.4 Adotar políticas, especialmente fiscal, salarial e de proteção social, e alcançar
progressivamente uma maior igualdade.
• 10.5 Melhorar a regulamentação e monitoramento dos mercados e instituições
financeiras globais e fortalecer a implementação de tais regulamentações.
• 10.6 Assegurar uma representação e voz mais forte dos países em desenvolvimento
em tomadas de decisão nas instituições econômicas e financeiras internacionais
globais, a fim de produzir instituições mais eficazes, críveis, responsáveis e legítimas.
• 10.7 Facilitar a migração e a mobilidade ordenada, segura, regular e responsável das
pessoas, inclusive por meio da implementação de políticas de migração planejadas e
bem geridas.
• 10.a Implementar o princípio do tratamento especial e diferenciado para países em
desenvolvimento, em particular os países menos desenvolvidos, em conformidade
com os acordos da OMC.
• 10.b Incentivar a assistência oficial ao desenvolvimento e fluxos financeiros, incluindo
o investimento externo direto, para os Estados onde a necessidade é maior, em
particular os países menos desenvolvidos, os países africanos, os pequenos Estados
insulares em desenvolvimento e os países em desenvolvimento sem litoral, de acordo
com seus planos e programas nacionais.
• 10.c Até 2030, reduzir para menos de 3% os custos de transação de remessas dos
migrantes e eliminar os corredores de remessas com custos superiores a 5%.
Como isso afeta você e eu?
A maioria desses objetivos usa uma linguagem muito complicada. Podemos pensar que
isso não tem nada a ver conosco. Errado! Todo cristão deve seguir o exemplo de Jesus e
cuidar especialmente dos pobres. Quando Jesus disse: “Pois os pobres vocês sempre
terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão” (Mateus 26:11, NVI), Ele não estava
nos dando uma desculpa para não fazermos nada sobre a pobreza.
Temos a oportunidade maravilhosa através do Esforço de Abnegação do Exército de
Salvação (Programa de Serviços Mundial), também chamado de Esforço Nacional para
Missões, para ajudar os outros que lidam com a desigualdade em muitos dos lugares
mais pobres do mundo. Cada salvacionista - mesmo aquele que vive nos países mais
pobres - é convidado a participar no Serviço do Altar anual. Esse dinheiro permite que as
pessoas com poucos recursos financeiros ajudem a si mesmos.
Corrupção e ganância é geralmente a raiz central da desigualdade dentro dos países e
entre eles. O desejo humano de cuidar apenas de si mesmo, em vez de se preocupar
com os outros, tem origem na nossa natureza pecaminosa. As Escrituras falam sobre a
desigualdade; em 1 João 2:16, lemos: “Porque tudo o que há no mundo, a
concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai,
mas do mundo” (Almeida Corrigida e Revisada Fiel).
Três tentações: a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da
vida
Concupiscência dos olhos: Esta é a tentação de olhar para as coisas que não devemos
olhar ou querer coisas que não deveríamos ter. Em outras palavras, é lançar os olhos em
cima de algo com desejo ou prazer, portanto, potencialmente é uma causa da
desigualdade. Em lugar disso, é dito aos cristãos: “Olhando para Jesus, autor e
consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz,
desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus” (Hebreus 12: 2,
Almeida Corrigida e Revisada Fiel).
Concupiscência da carne: Vivemos em um mundo que ambiciona o que os outros têm uma causa potencial da desigualdade entre os países. Exemplos claros disso são as
muitas guerras travadas ao longo dos anos - países que invadem os outros por causa dos
seus recursos, como petróleo e minerais.
Soberba da Vida: Esta é a tentação pela grandeza ou poder que assume o controle do
nosso pensamento e também é evidente na desigualdade das nações. Somos lembrados
de que a soberba (orgulho) pode se apossar da vida de uma pessoa e, em pouco tempo,
destruí-la, a menos que elas mantenham o seu coração constantemente diante do
Senhor. Aqui estão alguns exemplos de soberba:
• O nosso desejo de obter o crédito ou a glória pelas coisas que os outros (ou Deus)
têm feito.
• Nosso desejo de que os outros nos "adorem" ou nos mantenham em alta estima para "fazer o nosso nome".
• Nosso desejo de se sentir valorizado ou mais importante do que os outros.
• O nosso desejo de estar em uma posição de poder sobre os outros, de tal forma que
aumente o nosso ego ou para ter “direito de se gabar” (Jesus disse que aquele que
deseja ser grande deve se tornar servo – v. Mateus 20: 25-28).
Provérbios 4:25-27 (NVI) nos instrui: “Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo
no que está adiante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros.
Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda; afaste os seus pés da maldade”.
Enquanto houver pecado neste mundo, reduzir as desigualdades dentro dos países e
entre eles será um problema. Mas as palavras de Jesus lembram-nos de uma realidade:
"Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês
terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo" (João 16:33 NVI).

Temas de oração:
Ao refletirmos sobre o desafio do 10º ODS, oremos:
• Pelos Capitães Pierson e Swetha Vincent, que, com os seus dois filhos, mudaram-se
para o apartamento do ISJC em Nova York. Eles assumirão a nova nomeação no final
de junho. O Capitão Pierson Vincent está nomeado pelo QGI como Oficial
Administrativo do ISJC. A Capitã Swetha estará trabalhando junto com a equipe do
ISJC como parte do Ministério Internacional de Evangelismo da Divisão da Grande
Nova York.
• Sobre as vagas em aberto no ISJC, por favor, orem pelo processo de preenchimento
dessas funções para que tenhamos rapidamente novos funcionários na equipe do
ISJC.
• Pelos salvacionistas que experimentam a desigualdade, a injustiça e a pobreza em
suas vidas diárias. Que a fé deles em Cristo continue forte, apesar dos desafios.
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

“Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene!"
(Amós 5:24 NVI)

