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11	  Água	  e	  saneamento	  e	  outros	  recursos	  naturais	  
“Como	  água	  bem	  fresca	  para	  quem	  está	  sedento	  e	  cansado,	  assim	  são	  as	  boas	  notícias	  que	  se	  recebem	  de	  longe”	  
Provérbios	  25.25	  

900	  MILHÕES	  de	  pessoas	  não	  têm	  acesso	  a	  água	  potável	  e	  2.500	  milhões	  não	  possuem	  casa	  de	  banho.	  Em	  muitos	  lugares	  é	  um	  luxo	  
beber	  um	  copo	  de	  água.	  40%	  da	  população	  mundial	  não	  tem	  água	  para	  lavar	  as	  mão	  depois	  de	  usar	  a	  casa	  de	  banho.	  O	  resultado	  
desta	  miséria	  humana	  mostra	  que	  a	  cada	  minuto	  morrem	  3	  crianças	  com	  menos	  de	  5	  anos	  vítimas	  das	  más	  condições	  higiénicas	  e	  
sanitárias.	  A	  diarreia	  é	  o	  segundo	  factor	  causador	  de	  mortalidade	  infantil	  e	  a	  falta	  de	  água	  provoca	  migrações	  forçadas	  e	  aumenta	  
as	  assimetrias	  regionais.	  	  
DAR	  GRAÇAS	  a	  Deus	  pela	  água	  que	  bebemos	  e	  pedir	  perdão	  pelo	  desperdício	  quando	  deixamos	  a	  torneira	  a	  correr.	  
>>	  AJUDA	  CRISTÃ	  À	  JUVENTUDE,	  A	  ROCHA,	  CRUZ	  AZUL	  e	  UNIÃO	  BÍBLIA	  

12	  VIH/SIDA,	  doenças	  endémicas	  e	  cuidados	  médicos	  
	  “Um	  leproso	  aproximou-‐se	  e	  ajoelhou-‐se	  diante	  dele	  em	  adoração.	  ‘Senhor’,	  pediu	  o	  leproso,	  ‘se	  quiseres	  podes	  
curar-‐me’.	  Jesus	  tocou	  no	  homem:	  ‘Quero;	  fica	  curado’.	  E	  logo	  a	  lepra	  desapareceu”	  
Mateus	  8.2-‐3	  

EM	  ÁFRICA	  morre	   uma	   criança	   a	   cada	   três	   segundos,	   vítima	   da	   fome	   da	  malária	   ou	   da	   tuberculose.	   A	   cada	  minuto	  morre	   uma	  
mulher	   durante	   a	   gravidez	   ou	   em	   trabalhos	   de	   parto	   pelo	   simples	   facto	   de	   não	   ter	   acesso	   a	   cuidados	  médicos.	   Todos	   os	   dias	  
morrem	  mais	  de	  5.500	  pessoas	  portadoras	  do	  HIV	  porque	  não	  têm	  dinheiro	  para	  comprar	  medicamentos.	  	  
AGRADECER	   PELA	   SAÚDE	   e	   pelo	   acesso	   a	  médicos,	   hospitais	   e	   farmácias.	   Orar	   pelas	   pessoas	   pobres	   que	   estão	   doentes	   e	   não	   se	  
encontram	  protegidas	  por	  um	  sistema	  de	  saúde.	  
>>	  ASSOCIAÇÃO	  DE	  BENEFICÊNCIA	  EVANGÉLICA,	  CRUZ	  AZUL,	  DESAFIO	  JOVEM	  e	  REMAR	  

13	  Pobreza	  extrema	  e	  fome	  
“Não	  haverá	  ninguém	  pobre	  no	  vosso	  meio”	  
Deuteronómio	  15.4	  

TODOS	  OS	  DIAS	  mais	  de	  mil	  milhões	  de	  pessoas	  vão	  dormir	  sem	  usufruírem	  de	  uma	  refeição.	  Na	  Europa	  as	  famílias	  monoparentais	  
constituem	  um	  novo	  foco	  de	  pobreza.	  Em	  Portugal	  uma	  em	  cada	  cinco	  pessoas	  são	  pobres.	  	  
AGRADECER	   PELOS	   ALIMENTOS	   e	   pelo	   sustento	   diário.	   Pedir	   perdão	   pelo	   que	   desperdiçamos	   diariamente	   e	   interceder	   a	   favor	   das	  
pessoas	  que	  vivem	  abaixo	  do	  limiar	  da	  pobreza.	  Orar	  e	  agir	  assumindo	  um	  compromisso	  em	  benefício	  das	  comunidades	  pobres.	  
>>	  ABLA,	  ASSOCIAÇÃO	  DE	  BENEFICÊNCIA	  EVANGÉLICA,	  EXÉRCITO	  DE	  SALVAÇÃO	  e	  REMAR	  

14	  Justiça	  social	  
“Escutem,	  vocês	  os	  comerciantes	  que	  roubam	  o	  povo,	  e	  espezinham	  os	  necessitados;	  vocês	  que	  anseiam	  pelo	  fim	  
do	  Sábado,	  e	  pelo	  término	  das	  festas	  religiosas,	  para	  poderem	  logo	  retomar	  as	  fraudes	  –	  o	  uso	  de	  dois	  tipos	  de	  
peso	  e	  de	  medidas	  abaixo	  da	  bitola.	  Vocês	  que	  escravizam	  os	  pobres,	  comprando-‐os	  por	  uma	  moeda	  de	  prata	  ou	  
um	  par	  de	  sapatos,	  ou	  vendendo-‐lhes	  trigo	  em	  mau	  estado	  de	  conservação	  –	  o	  Senhor,	  a	  glória	  de	  Israel,	  jurou:	  
Não	  me	  esquecerei	  dos	  vossos	  actos!”	  
Amós	  8.4-‐7	  

A	  CRISE	  ECONÓMICA	  e	  social	  tem	  destruído	  famílias	  que	  ficaram	  sem	  emprego	  e	  recursos	  financeiros	  para	  sobreviver.	  A	  Bíblia	  revela	  
mecanismos	   justos	  de	   redistribuição	  do	   rendimento	  e	  de	   justiça	   social.	  O	  Ano	  do	   Jubileu	  possibilitava	  o	   retorno	  das	   terras	  aos	  
proprietários	  originais	  e	  a	   libertação	  dos	  escravos.	  O	  ano	  da	   remissão	   implicava	  o	  perdão	  das	  dívidas.	  O	  dízimo	  e	  as	   regras	  das	  
colheitas	  eram	  outras	  formas	  que	  permitiam	  aos	  pobres	  e	  estrangeiros	  o	  acesso	  a	  alimentos.	  Os	  empréstimos	  aos	  pobres	  eram	  
obrigatórios	  e	  não	  era	  permitida	  a	  aplicação	  de	  juros.	  Os	  pobres	  não	  precisam	  de	  esmolas	  mas	  de	  justiça.	  	  
DAR	  GRAÇAS	  a	  Deus	  pelas	  bênçãos	  recebidas.	  Orar	  por	  um	  mundo	  mais	  justo	  e	  sem	  pobreza	  extrema.	  	  
>>	  ALIANÇA	  EVANGÉLICA,	  AJUDA	  CRISTÃ	  À	  JUVENTUDE,	  A	  ROCHA,	  CRUZ	  AZUL	  e	  DESAFIO	  JOVEM	  

	  



Campanha	  Oração	  –	  11	  a	  18	  Outubro	  2009	  

	  
15	  Governação,	  corrupção	  e	  violência	  
“O	  Senhor	  já	  te	  declarou,	  ó	  homem,	  o	  que	  é	  o	  bem.	  O	  que	  o	  Senhor	  pretende	  de	  ti	  é	  que	  pratiques	  a	  justiça,	  ames	  
a	  misericórdia,	  e	  andes	  com	  humildade	  perante	  ele”	  
Miqueias	  6:8	  

A	  GUERRA	  e	  a	  corrupção	  têm	  devastado	  países	  e	  atirado	  milhões	  de	  pessoas	  para	  a	  pobreza	  extrema.	  Em	  muitos	  lugares	  os	  campos	  
minados	   continuam	  a	   ser	   um	  perigo	   para	   a	   segurança	   de	   agricultores.	   A	   ajuda	   internacional	   tem	  de	   chegar	   às	  mãos	   de	   quem	  
precisa	  e	  não	  pode	  servir	  apenas	  para	  pagar	  salários	  de	  consultores	  e	  alimentar	  a	  corrupção	  local.	  
DAR	  GRAÇAS	  a	  Deus	  pela	  paz	  e	  pela	  justiça.	  Orar	  pelos	  líderes	  mundiais	  para	  que	  pratiquem	  a	  justiça	  e	  a	  boa	  governação,	  para	  que	  a	  
diplomacia	  internacional	  resolva	  os	  conflitos	  sem	  recurso	  à	  violência	  armada	  e	  para	  que	  os	  cristãos	  sejam	  agentes	  de	  mudança	  e	  
exemplos	  de	  paz,	  justiça,	  amor	  e	  misericórdia.	  
>>	  ALIANÇA	  EVANGÉLICA,	  DESAFIO	  JOVEM	  GRUPO	  BÍBLICO,	  UNIVERSITÁRIO	  e	  UNIÃO	  BÍBLIA	  	  

16	  Educação	  e	  populações	  idosas	  
“Ensina	  à	  criança	  o	  caminho	  por	  onde	  deve	  andar,	  e	  quando	  for	  velho	  ainda	  continuará	  a	  andar	  por	  ele”	  
Provérbios	  22.6	  

MILHÕES	   DE	   CRIANÇAS	   continuam	   impossibilitadas	   de	   frequentar	   a	   escola	   e	   muitas	   são	   vítimas	   de	   tráfico	   humano	   e	   exploração	  
laboral	  e	  sexual.	  Em	  Portugal	  o	  ritmo	  de	  crescimento	  da	  população	  idosa	  é	  quatro	  vezes	  superior	  ao	  dos	  jovens.	  Os	  idosos	  são	  uma	  
camada	  da	  população	  esquecida	  e	  muitas	  vezes	  deixados	  ao	  abandono	  em	  lares	  de	  terceira	  idade.	  A	  vivência	  inter-‐geracional,	  o	  
cuidado	  e	  amor	  para	  com	  as	  crianças	  e	  os	  idosos	  são	  determinantes	  para	  uma	  sociedade	  mais	  solidária	  e	  participativa.	  
AGRADECER	   A	   DEUS	   pelo	   acesso	   ao	   ensino	   e	   outras	   formas	   de	   educação.	   Orar	   por	   todos	   aqueles	   que	   vivem	   em	   condições	   de	  
vulnerabilidade	  e	  que	  não	  tem	  acesso	  aos	  direitos	  universais.	  
>>	  ASSOCIAÇÃO	  DE	  BENEFICÊNCIA	  EVANGÉLICA,	  ABLA,	  EXÉRCITO	  DE	  SALVAÇÃO	  e	  UNIÃO	  BÍBLIA	  

17	  Alterações	  climáticas	  
“A	  essa	  parte	  seca	  emergindo	  de	  entre	  as	  águas	  chamou-‐lhe	  terra,	  e	  às	  águas	  mar.	  E	  Deus	  ficou	  satisfeito”	  
Génesis	  1.10	  

NOS	  ÚLTIMOS	  DEZ	  anos	  os	  desastres	  naturais	  causados	  pelo	  aquecimento	  global	  do	  planeta	  provocaram	  mais	  de	  500.000	  mortes	  e	  
afectaram	  a	  vida	  de	  2.500	  milhões	  de	  pessoas,	   implicando	  um	  custo	  estimado	  de	  mais	  de	  450.000	  milhões	  de	  euros	  em	  perdas	  
económicas.	  Para	  manter	  o	  aumento	  da	  temperatura	  ambiente	  abaixo	  dos	  2	  graus	  é	  necessário	  reduzir	  as	  emissões	  de	  carbono	  
em	  mais	  de	  80%	  dos	  níveis	  actuais	  até	  2050.	  Secas	  prolongadas	  e	  cheias	  inesperadas	  têm	  empurrado	  as	  populações	  mais	  pobres	  e	  
vulneráveis	  do	  planeta	  para	  o	  fosso	  da	  pobreza	  extrema.	  	  
PEDIR	   SABEDORIA	   para	   poupar	   energia	   e	   reduzir	   as	   emissões	   de	   gases	   com	   efeito	   de	   estufa.	   Orar	   pela	   cimeira	   sobre	   alterações	  
climáticas	  que	  em	  Dezembro	  vai	  reunir	  os	  líderes	  mundiais	  em	  Copenhaga.	  	  
>>	  A	  ROCHA,	  AJUDA	  CRTISTÃ	  À	  JUVENTUDE,	  GRUPO	  BÍBLICO	  UNIVERSITÁRIO	  e	  REMAR	  

18	  Comércio	  Internacional	  e	  distribuição	  do	  rendimento	  
“Não	  feches	  a	  boca	  se	  puderes	  contribuir	  para	  ajudar	  os	  que	  não	  sabem	  ou	  não	  têm	  meios	  de	  se	  defenderem.	  Não	  
te	  cales;	  deves	  interferir	  sempre	  a	  favor	  dos	  necessitados,	  exigindo	  que	  se	  lhes	  faça	  justiça”	  
Provérbios	  31.8-‐9	  

A	   LIBERALIZAÇÃO	   forçada	   dos	   mercados,	   sem	   mecanismos	   de	   protecção	   das	   economias	   mais	   frágeis,	   fez	   com	   que	   poucos	  
acumulassem	   muita	   riqueza	   e	   que	   muitos	   ficassem	   apenas	   com	   muito	   pouco.	   Os	   recentes	   Acordos	   de	   Parceria	   Económica	  
assinados	  entre	  a	  União	  Europeia	  e	  os	  77	  países	  de	  África,	  das	  Caraíbas	  e	  do	  Pacífico	  vão	  eliminar	  as	  barreiras	  aduaneiras	  e	  as	  
quotas	  às	   importações	  nos	  países	  em	  desenvolvimento	  retirando	  a	  possibilidade	  de	  aplicar	  esses	  montantes	  em	  sectores	  vitais,	  
como	   a	   educação,	   o	   sistema	   de	   saúde	   e	   as	   infra-‐estruturas	   viárias	   e	   de	   saneamento,	   colocando	   assim	   em	   perigo	   os	   níveis	   de	  
subsistência	   de	   750	   milhões	   de	   pessoas.	   Os	   juros	   da	   dívida	   externa	   dos	   países	   mais	   pobres	   são	   outra	   forma	   de	   exploração	  
moderna	  que	  cria	  barreiras	  ao	  desenvolvimento.	  	  
ORAR	  PELOS	  LÍDERES	  mundiais	  e	  pela	  introdução	  de	  políticas	  de	  justiça	  no	  comércio	  internacional	  e	  por	  condições	  justas	  para	  quem	  é	  
vítima	  de	  exploração.	  	  
>>	  ALIANÇA	  EVANGÉLICA,	  ABLA,	  EXÉRCITO	  DE	  SALVAÇÃO	  e	  GRUPO	  BÍBLICO	  UNIVERSITÁRIO	  


