
 

Miqueias 2010 – A GRANDE IDEIA 

10 de Outubro de 2010 (10.10.10) 

Faça parte dos 100 milhões de cristãos que vão estar a orar pelos pobres e a assumir o compromisso de 

defender a causa das populações mais vulneráveis do planeta. 

"Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com 

diligência." (Gálatas 2:10) 

Miqueias 2010 é uma campanha especial para focar o nosso compromisso com os pobres, dez anos 

depois dos Estados-membros das Nações Unidas terem assinado a Declaração do Milénio e assumido o 

compromisso de reduzir 50% da pobreza até 2015.  

Como cristãos, afirmamos a paixão do coração de Deus pelos pobres e relembramos os nossos 

governantes que valem a pena todos esforços para introduzir políticas que reduzam a pobreza. Como 

cristãos é nosso dever lembrar-nos dos pobres. 

 

A ORAÇÃO GLOBAL 

Imagine 100 milhões de cristãos a orar por justiça nas nações. 

Queremos afirmar a importância de ouvir Deus, buscar a sua sabedoria e confiar no seu poder 

e orientação para a nossa vida. 

A oração global para a campanha Miqueias 2010 é como um eco dos temas de Neemias que 

jejuou e orou, de dia e de noite, antes de avançar para tarefa grandiosa de restaurar Jerusalém. 

Esta oração será usada como modelo nas igrejas espalhadas por todo o mundo em 10.10.10 (uma 

versão para crianças também está disponível). 

 

O GRANDE COMPROMISSO 

O nosso sonho é ver 10 milhões de pessoas activamente comprometidas na defesa da causa dos pobres.  

10.10.10 é uma oportunidade para mostrar que, onde quer que estejamos no mundo, estamos todos 

juntos, como cristãos, assumindo novamente um compromisso para fazer justiça e incentivar os nossos 

governantes a agir. É um momento global que significa que uma igreja na França rural, uma mega igreja 

em Nairóbi ou uma igreja suburbana de Lima estão a clamar a uma só voz. 

O compromisso é palavras e acção. As palavras são simples: Comprometem-nos a lembrar-nos dos 

pobres. Comprometemo-nos a relembrar os nossos governantes para realizarem as promessas que 

fizeram aos pobres. 

Como um sinal deste compromisso, estamos a pedir às pessoas que levantam as mãos e em seguida 

façam uma marca de mão especial (como uma impressão digital única). 



As mãos significam adoração, a garantia do nosso apoio e usamos as nossas mãos para demonstrar o 

amor de Deus. 

A acção simples de usarmos a marca das mãos para validar o nosso compromisso é também um símbolo 

de fé e de acção. 

A marca das mãos é uma mensagem visível que passamos aos nossos governantes de que o nosso 

compromisso de reduzir metade da pobreza, não pode ser esquecido. 

 

A GRANDE ENTREGA 

A campanha Miqueias 2010 é uma oportunidade para incentivar os nossos governantes a recordar as 

suas promessas de tirar 500 milhões de pessoas da pobreza extrema na nossa geração. 

Os políticos precisam de saber que nos importamos e que vamos exigir que prestem contas. Eles não 

podem deixar de lado os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio por serem difíceis de alcançar e não 

podemos deixar que as promessas falhem por causa da apatia ou da corrupção. 

A Grande Entrega de 10 milhões de impressões digitais de mãos vai lembrar os governantes que temos 

apenas 5 anos pela frente para cumprir a nossa promessa. 

A igreja pode convidar os políticos locais para um evento no templo e apresentar as impressões digitais 

de mãos ou entregá-las nos locais onde os políticos se encontram. Podem enviar uma mensagem 

simples: "Lembrem-se dos pobres" ou podem ser treinados com mensagens da campanha nacional. 

Quanto mais específica a mensagem, mais impacto terá. 

Uma igreja que não tenha capacidade para realizar contactos com os políticos locais pode enviar as 

impressões digitais de mãos para o escritório nacional do Desafio MIQUEIAS que se encarregará de 

efectuar uma entrega ao Ministro apropriado e colocar duas ou três questões relacionadas com o 

contexto local. 

Estas reuniões devem realizar-se logo a seguir a 10 de Outubro de 2010. 

Em conjunto, estas reuniões vão contribuir para alcançar o alvo de realizarmos encontros com 1.000 

políticos em mais de 20 países. 

 

A GRANDE MUDANÇA 

A campanha Miqueias 2010 pode trazer mudanças na vida dos cristãos ao renovar o compromisso com 

os pobres e também pode implicar mudanças nas políticas governamentais. Pode também ser o 

arranque de uma acção global para que em 2015 possamos estar orgulhosos de que as nações do 

mundo agiram para combater o problema da pobreza e da injustiça. 

A mudança surge quando duas ou três pessoas de fé se juntam a centenas de milhares e a milhões em 

todo o mundo para proclamar que os valores eternos de Deus podem moldar as políticas e as decisões.  

Participe na campanha Miqueias 2010. 

Junte-se ao Desafio MIQUEIAS. 


