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No domingo de 14 de outubro, as igrejas envolvidas com o 
Desafio vão realizar um evento, cujo tema central é “Luz 
para os Meus Pés”. Este culto, baseado no Salmo 119:105, 
é uma oportunidade para aprendermos o que a Bíblia diz 
sobre a pobreza e a corrupção, para que possamos começar 
a atuar nas nossas comunidades locais e em qualquer lugar. 

Jesus é a Luz do mundo. Ele pode revelar e transformar as situações 
obscuras. Vamos procurar unir-nos para descobrir como podemos 
ser a luz de Deus no nosso mundo!

Precisamos de saber o que Deus pensa sobre a corrupção, o comportamento ético 
e a integridade. É Deus quem traz a Luz ao mundo. Por isso, se procurarmos 
perceber como isto acontece e se obedecermos aos Seus ensinos, podemos 
partilhar esta Luz e Esperança com os mais pobres.

Precisamos de adotar uma conduta pura e santa. Desta forma, podemos liderar a 
luta contra a corrupção, sem hipocrisia e com retidão.

No capítulo 5 de Efésios, somos desafiados a abandonar as trevas e o 
secretismo, levando a luz e a transparência a todas as situações obscuras, imitando o 
exemplo perfeito de Jesus. Concentremo-nos em levar a luz e a transformação, não 
apenas à Igreja, mas também aos governos e ao mundo dos negócios.

Enquanto se aproxima a campanha HOLOFOTES em 20131, Luz para os Meus 
Pés dá-nos a oportunidade de aprofundar os temas da luz e da corrupção, ao mesmo 
tempo que garantimos que a nossa própria integridade se mantém intacta. 

Precisamos de mobilizar a Igreja para liderar a luta mundial contra a 
corrupção, ao proclamar a luz, orientação e soberania do Nosso Senhor Jesus Cristo.

Luz para os Meus Pes

1  HOLOFOTES (em inglês Exposed) é uma campanha internacional que está a ser preparada por uma coligação cristã que tem por objetivo destacar a relação entre a corrupção, a boa governação e a pobreza. 
A campanha vai ter um momento alto com uma semana de ação, entre 14 e 20 de outubro de 2013.

Escolhemos esta 
data por ser o 
domingo mais 
próximo do Dia 
Internacional para 
a Erradicação da 
Pobreza – 17 de 
outubro.

Poderá ser 
um momento 
importante se 
conseguirmos 
criar, em toda a 
Igreja, um clima 
de unidade em 
torno desta data. 
No entanto, cada 
comunidade deve 
sentir-se livre 
para organizar um 
evento da forma 
mais apropriada à 
sua realidade.

Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza

  O Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza celebra-se anualmente, 
desde 1993.

   O objetivo é alertar as consciências sobre a necessidade de erradicar a 
pobreza, em particular, nos países em desenvolvimento.

   Muitos grupos comunitários e organizações sem fins lucrativos realizam 
eventos nesta data – vai haver algum programa na vossa comunidade, de 
modo a poder criar sinergias e parcerias com outras entidades?

“Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho.”
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Esperamos que este guia seja útil para o planeamento de um culto 
poderoso acerca da Luz de Deus.

Para simplificar a organização do culto, os recursos estão divididos em 3 secções. 
Cada secção tem um folha de recursos e ideias para vos ajudar:

  ORAR – sugestões para orar sobre assuntos relacionados com a pobreza

  REFLETIR – histórias de corrupção e campanhas internacionais, com motivos 
que ajudam a orientar as orações

  AGIR – exemplos de compromissos que podem ser assumidos, individualmente 
e pela congregação, para promover a Luz de Deus na Terra

Nem sempre é necessário utilizar todos os recursos disponíveis, basta escolher 
os que melhor se adaptam ao contexto de cada comunidade, em função do tempo 
disponível.

    Se tiverem apenas 10 minutos – leiam uma história da secção RELETIR 
e orem juntos, usando os motivos de oração

    Se tiverem 20 minutos – leiam uma história da secção REFLETIR e orem, 
recorrendo aos motivos de oração. Como grupo assumam dois compromissos 
que estejam dispostos a fazer (ver exemplos na secção ATUAR)

  Se tiverem toda a manhã – sigam o plano completo de culto (ver folha  
em anexo)

Para mais informações acerca da relação entre pobreza e corrupção 
e o apelo à integridade, consultar http://www.exposed.org

Como usar este material
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Santidade, retidão e justiça. Três palavras que juntas resumem 
a forma como deve ser o nosso comportamento no mundo.

Agradecemos a Esther Thomas, estagiária no escritório internacional do Desafio Miqueias, que organizou todos os 
materiais para este pacote de recursos e que contribuiu com muitas ideias.

Agradecemos às seguintes pessoas pelos seus valiosos contributos e comentários: Alfonso Wieland, Sheryl Haw,  
Joel Edwards, Felicity Cowling, Vikki McLachlan, Dion Forster e Amanda Jackson.

Agradecemos a Tiago Terraquente e a João Pedro Martins pela tradução para português.
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A Oração de Miqueias 
Em outubro de 2010, em todo mundo, mais de 60 milhões de pessoas fizeram 
esta oração que continua a ser uma fonte de inspiração à escala global. Esta oração 
permite-nos recordar os nossos defeitos e levar-nos ao arrependimento acerca da 
nossa própria corrupção perante Deus. Assim, podemos pedir-Lhe que nos conceda a 
Sua ajuda para andar com integridade e humildade, enquanto nos focamos em 2013.

Ó Senhor, nosso Deus. Deus grande e temível, Tu és fiel à Tua promessa de amor para com 
aqueles que Te amam e cumprem os Teus mandamentos, ouve a nossa oração.
Oramos por todos os que vivem na pobreza, clamamos por aqueles a quem lhes é negado o direito 
à justiça, e choramos por todos os que estão a sofrer.
Confessamos que temos pecado e que nem sempre obedecemos à Tua voz.
Ignorámos os Teus mandamentos e o Teu apelo para praticar a justiça.
Reconhecemos que somos materialistas e que a nossa vida tem estado centrada nos nossos 
interesses, vivemos em pobreza espiritual.
Perdoa-nos, Senhor.
Lembramos as Tuas promessas para alimentarmos os famintos com coisas boas, para resgatar a 
Terra pela Tua mão poderosa e restaurar a paz.
Deus Pai, ajuda-nos a proclamar sempre a Tua justiça e misericórdia, com humildade, para que 
com o poder do Teu Espírito possamos libertar o mundo do pecado da pobreza extrema.
Como membros da Tua Igreja levantamos a nossa voz e juntamo-nos aos milhões que Te louvam 
e adoram em todo o mundo.
Que as nossas palavras e ações possam declarar a Tua perfeita misericórdia, amor e justiça, tanto 
aos poderosos como aos mais fracos, para que venha o Teu Reino, tanto na Terra como no Céu. 
Amém.

Aqui estão outras formas de orar…
   Realizem um “Culto Luminoso” na vossa igreja:
  Coloquem velas no templo, uma por cada pessoa presente. Recordem que são 

chamados a ser “luz no Senhor” (Efésios 5:8) e deem graças a Deus por cada 
pessoa que está na igreja.

   Acendam velas por situações específicas na vossa comunidade local onde exista 
corrupção. Orem sobre essas situações. Agradeçam a Deus por Ele ser “luz para 
o nosso caminho” (Salmo 119:105)

  Orações de Relógio de Sol – pensem em 12 áreas na vossa comunidade às 
quais pretendem levar a Luz de Deus e colem uma nota por cada uma delas 
num relógio de sol. À medida que cada hora passa, orem por essas situações e 
agradeçam a Deus por Ele ter luz para essa escuridão.

  Tempo de arrependimento – reflitam acerca de áreas corruptas nas vossas 
próprias vidas. Pagaram ou receberem subornos? Aceitaram conscientemente 
presentes que não se justificavam? Esconderam informação para vos facilitar 
a vida? Escrevam essas coisas em pedaços de papel, depois rasguem-nos e 
coloquem-nos num local específico – talvez junto a uma cruz. Agradeçam a Deus 
por Ele perdoar os nossos pecados (se quiserem ser ainda mais criativos, podem 
escolher uma área sombria para depositar os papéis rasgados e depois projetar 
um foco de luz sobre esse local, como símbolo do arrependimento e da forma 
como a Luz de Deus expõe os nossos pecados ocultos).

  A corrupção é um dos principais obstáculos para se alcançar os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio (ODM). Orem por cada um dos oito ODM, pela 
sua concretização e para que os pobres sejam libertos das situações de fragilidade 
e de necessidade.

  Estações de oração – usando as histórias da secção REFLETIR, pensem acerca 
da corrupção em diferentes áreas da vossa vida. Pendurem estas histórias, 
de forma dispersa, nas paredes. Enquanto circulam e as leem, orem para que 
Deus traga luz a essa escuridão e agradeçam-Lhe pelos lugares onde as “obras 
infrutíferas da escuridão” já foram denunciadas (Efésios 5:11).

ORAR
A Oração de Miqueias 
e outras formas de orar
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Queremos ser 
como Neemias. 
Antes de entrar 
em ação, ele orou 
ferverosamente.
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Saul ungido como rei (I Samuel 8)

  Deus queria que os israelitas estivessem felizes com o Seu governo e a liderança 
dos sacerdotes.

  A governação distintiva com Deus como Rei e com os israelitas a viver em 
obediência às Suas leis, ajudaram-lhes a ser uma luz para as nações à sua volta.

  No entanto, os sacerdotes não seguiram as leis de Deus (v.3). Assim, os israelitas 
preferiram ser semelhantes aos povos vizinhos (v.5). Consequentemente, a 
monarquia foi o resultado direto de um sacerdócio corrupto.

  Por esse motivo, Deus advertiu os israelitas de que o reinado iria ser opressivo 
(v.9), mas eles recusaram-se a escutar (v.19).

ORAR

    Pensem em áreas da vossa vida nas quais talvez tenham abandonado as leis de 
Deus. Peçam a Deus que faça brilhar a sua Luz na vossa vida e exponha o que 
está errado.

  Arrependam-se dessas coisas e assumam o compromisso de seguir unicamente a 
liderança de Deus.

 Peçam a Deus que proteja os pobres da influência de regimes opressivos.

Acabe e a vinha de Nabote (I Reis 21)

 No centro desta história impera a ganância e o abuso de poder.

  Jezabel abusou do poder que Acabe tinha enquanto rei para poder tomar posse 
da vinha que era de Nabote (v.7-8). Por esse motivo, Nabote foi assassinado e 
perdeu-se a herança da sua família. Isto significa que a sua família ficou sem terra 
e sem dinheiro. Deus irou-se com esta conduta e injustiça (v.19).

  Acabe arrependeu-se das suas ações (v.27) e, por isso, Deus abrandou a Sua 
punição durante o resto da vida de Acabe (v.29)

ORAR

 Agradeçam a Deus por Ele ser Deus de justiça.

  Agradeçam ao Senhor por Ele ser Deus misericordioso que aplaca a Sua ira 
quando admitimos o nosso pecado, nos humilhamos e arrependemos.

  Orem pelos vossos líderes, para que não sejam tentados a usar a sua posição 
como meio de alcançar ambições egoístas.

REFLETIR
Histórias e motivos de  
oração que nos inspiram
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Nunca abandonem a bondade e a verdade. Provérbios 3:3
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A máfia da medicina 

Na Argentina, o caso da “máfia da medicina” mostra o papel que as comunidades 
locais podem ter na denúncia de possíveis casos de corrupção. Alguns cidadãos 
acusaram um grupo de empresários da indústria farmacêutica, apelidados de “máfia 
da medicina”, de criar medicamentos falsos e de os vender a hospitais de sindicatos. 
Os pacientes começaram a desconfiar que as drogas não estavam a ter o efeito 
esperado, já que a queda de cabelo que seria expectável não estava a ocorrer, o que 
fez o assunto chegar ao conhecimento dos sindicatos e do Ministério da Saúde. Por 
fim, o caso acabou por ser denunciado por um membro do sindicato. Esta situação 
só veio à luz do dia porque os cidadãos perceberam que estava em causa um caso 
de corrupção e denunciaram as suas suspeitas, provocando a abertura de uma 
investigação, ainda em curso. (“BETTER TOGETHER: Evidence of the crucial role that 
citizens play in fighting corruption”, Melissa Lawson, Tearfund, 2011)

ORAR

 Orem pela coragem dos cidadãos em falar das suas preocupações.

 Agradeçam a Deus pelo facto das alegações dos cidadãos terem sido ouvidas.

 Peçam a Deus para que a ética impere entre os trabalhadores do ramo da Saúde.

 Orem por um final bem-sucedido deste caso.

Validação de passaportes

Muitas pessoas em Bangalore, na Índia, são forçadas a pagar subornos para que 
os seus passaportes sejam validados. Há alguns meses atrás, às nove da noite, um 
homem foi chamado ao posto da polícia de Whitefield para mostrar os documentos 
requeridos para a verificação do passaporte. Quando ali chegou, levaram-no para 
uma sala onde estavam dois polícias, sem uniforme nem identificação. Solicitaram-
lhe que preenchesse toda a papelada e, após fazê-lo, pediram-lhe uma comissão 
(suborno) para que os formulários fossem devidamente processados. Quando o 
homem perguntou qual a taxa da referida comissão, recebeu a seguinte resposta: 
“aquilo que quiser dar”.

O homem, que já tinha pago 1000 rupias no serviço onde lhe foi emitido o 
passaporte, deu mais 100 rupias. Então, pediram-lhe ainda mais 500 rupias. O 
homem conta que se sentiu enojado perante tal pedido. No entanto, diz que se 
sentiu feliz porque, ao contrário de muitos indianos, pelo menos questionou o 
motivo pelo qual tinha de pagar. (Bangalore, ipaidabribe.com)

ORAR

 Peçam a Deus pela adoção de práticas mais transparentes nos serviços públicos.

  Orem pelos países onde é habitual a prática de suborno e para que os cristãos 
possam saber dar a melhor resposta a esta questão.

  Peçam a Deus para que faça a Sua Luz brilhar sobre o suborno, expondo  
tais práticas.

Refletir
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Apropriação indevida de terrenos no Camboja

Um habitante da aldeia de Prey Kun, no Camboja, explica que “Por vezes, pessoas 
ricas vão ao Camboja para comprar um pequeno terreno – mas na prática 
apropriam-se indevidamente de um pedaço maior de terra do que aquele que lhes 
pertence por direito. Os pobres podem denunciar a situação, mas as autoridades 
acabam sempre por dar razão a quem tem o dinheiro e as pode subornar. Os 
pobres não têm capacidade de pagar subornos e por isso não podem fazer nada 
perante estas situações.

O “roubo de terras” aos mais pobres, por parte de empresas ricas, é uma prática 
comum no Camboja e em países semelhantes. Esta situação é representativa da forma 
como os próprios Estados ficam privados de recursos para o seu modelo económico 
dominante, ligado à agricultura. (“Corruption and its Discontents”, Tearfund, 2011)

ORAR

  Orem pelos pobres e oprimidos no Camboja, para que não sejam explorados 
pelos proprietários ricos.

  Peçam a Deus que levante autoridades que lutem pelos direitos das comunidades 
mais pobres.

Exploração mineira em Monte Libano

Monte Libano é um dos principais centros comerciais da Colômbia. É 
constantemente sitiado por forças paramilitares e traficantes de droga.

Durante a década de 70 do século passado, uma grande empresa multinacional 
começou a exploração mineira nesta zona, recorrendo a investimento público e 
também privado. Em 1996, o governo vendeu a sua quota parte na empresa aos 
parceiros privados de então, que posteriormente venderam a totalidade da empresa 
aos seus donos atuais.

A empresa estabeleceu uma Fundação que deveria providenciar serviços à 
comunidade, como cumprimento das suas responsabilidades sociais. Todavia, os 
membros da comunidade alegam que nem a Fundação nem o governo estão a fazer 
alguma coisa. Não sabem como é utilizado o dinheiro que o governo recebe. O 
presidente da Câmara foi preso por suspeitas de corrupção na gestão dos royalties 
da exploração mineira, tendo o Município ficado privado de receber esses benefícios 
nos últimos dois anos, devido a má gestão.

Um defensor da comunidade local salienta que muitos grupos indígenas foram 
deslocalizados, existem altas taxas de prostituição infantil e a desigualdade entre 
ricos e pobres é crescente. (Unearth the Truth, Tearfund)

ORAR

  Clamem ao Senhor para que levante membros do governo capazes de agir em 
defesa do povo.

  Agradeçam a Deus pelo trabalho de Organizações Não Governamentais (ONG) e 
pelas campanhas que têm revelado as más práticas de governação e a corrupção.

Refletir

1 6
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O Senhor vai julgar o mundo com retidão. Salmo 96:13
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Automóveis ao serviço do governo na Palestina

Através do seu trabalho no sector público, a Transparência Internacional 
Palestiniana (AMAN) recebeu uma série de queixas acerca da utilização de viaturas 
governamentais. Em 2009, mais de 6000 funcionários públicos tinham direito a 
automóvel e gastavam mais de 18 milhões de euros em combustível, manutenção e 
licenciamento. Muitos dos automóveis foram frequentemente utilizados para viagens 
privadas e por amigos e familiares. Alguns até circularam fora das fronteiras  
da Palestina.

A AMAN fez chegar estes dados ao Ministério dos Transportes. O Ministério 
admitiu que estava a par da situação, mas não dispunha dos meios adequados 
para resolver o problema. Dessa forma, a AMAN disponibilizou-se para ajudar. A 
iniciativa teve grande êxito. Dentro de pouco tempo, a AMAN registou mais de 150 
queixas que foram enviadas ao Ministério para uma investigação mais aprofundada. 
Além disso, o Conselho de Ministros da Palestina proibiu o uso de todas as viaturas 
governamentais fora do horário de trabalho e, em 2010, cerca de 6200 automóveis 
foram retirados a funcionários públicos. (Global Corruption Barometer 2010, TI)

ORAR

    Agradeçam ao Senhor pelo trabalho das organizações que combatem a corrupção.

    Orem para que o governo possa tornar-se mais transparente e preste contas  
aos cidadãos.

Defendendo os contribuintes quenianos

“Por vezes, os fundos disponibilizados pelo governo central para projetos de 
desenvolvimento local são desperdiçados”, explica Onyango Nyakoni, coordenador 
regional da Associação Nacional de Contribuintes (NTA), enquanto aponta para 
duas salas de aula inacabadas, uma das quais ainda sem telhado e sem janelas. Atrás 
da escola, encontra-se um espaço onde deveria existir um tanque de desinfeção 
de gado. “Aqui não existe nada, apesar de 150 mil xelins terem sido gastos na 
construção do tanque. Isto é aquilo a que chamamos de projeto-fantasma.” Nyakoni 
suspeita que o dinheiro foi objeto de desfalque.

A cerca de 100 metros deste lugar, outro edifício novo, também incompleto: um 
centro de saúde por cujas portas não entrou um único doente. Estes edifícios são 
provas reais de corrupção, má gestão e incompetência. Ambos foram financiados 
pelo dinheiro dos contribuintes.

Graças a investigações levadas a cabo por Nyakoni e colegas seus, com o apoio  
do DFID (Departamento para o Desenvolvimento Internacional do Reino Unido),  
os cidadãos do Quénia agora sabem com clareza como foi gasto o dinheiro dos  
seus impostos.

Parte da culpa é dos deputados. “Alguns usam os fundos nas suas ações de 
campanha. Durante o mandato anterior, alguns políticos nomearam familiares 
para cargos específicos e pagaram-lhes salários.” Felizmente, a opinião pública teve 
conhecimento da situação e esses deputados perderam o seu assento parlamentar, 
durante as eleições de 2007. (Departamento para o Desenvolvimento Internacional, 
Setembro de 2009)

ORAR

  Agradeçam a Deus pelo trabalho de grupos como a NTA, que rastreiam a forma 
como o dinheiro é gasto pelos governos.

  Peçam a Deus para levantar iniciativas semelhantes em comunidades locais, em 
todo o globo.

Refletir

1 7
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“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
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O Inquérito Leveson

O Inquérito Leveson é um comissão criada para investigar a ética da imprensa e dos 
media britânicos, e a forma como estes são controlados pela polícia e pelo sistema 
judicial. Em julho de 2011, foi revelado que a News International tinha pirateado os 
números de telefone de diversas celebridades, incluindo deputados, atores, médicos 
e advogados, bem como de cidadãos que foram vítimas de crimes. Mais de 50 vítimas 
foram referidas pelo inquérito.

A comissão entende que esta forma de pirataria é uma violação da privacidade e um 
exemplo de intrusão dos media. Além disso, pretende aprofundar a investigação e 
saber qual o relacionamento existente entre o sector público, a polícia e a imprensa, 
bem como os seus efeitos, quer benéficos quer prejudiciais.

ORAR

  Peçam a Deus que conforte as vítimas do escândalo.

  Orem para que os jornalistas e os media procedam de forma ética.

  Orem para que os membros da comissão prossigam os seus objetivos, de forma 
integra e honesta.

Governo dos EUA recupera riqueza da Guiné Equatorial

Em outubro de 2011, Teodoro Nguema Obiang Mangue, filho do presidente da 
Guiné Equatorial, foi acusado de usar dinheiro do seu país para levar uma vida 
de playboy na Califórnia. Entre outros bens, era dono de 24 carros desportivos, 
avaliados em 10 milhões de dólares, financiados por empresas americanas. Em 2011, 
o governo dos EUA formalizou uma acusação para levar Teodoro a julgamento e 
recuperar cerca de 110 milhões de dólares que foram investidos em ativos, os quais, 
legitimamente, pertencem ao povo da Guiné Equatorial.

ORAR

 Agradeçam a Deus pela denúncia de corrupção no Caso Teodoro.

 Orem por sabedoria para o governo dos EUA.

Apontar holofotes à Corrupção

As campanhas do Desafio Miqueias realizadas na Europa uniram esforços com a 
Tearfund e a Publish What You Pay, de modo a lutar por maior transparência na 
indústria extrativa. As empresas de petróleo, gás e mineração, cotadas nos mercadas 
bolsistas da União Europeia (UE), estão avaliadas em mais de dois milhões de milhões 
de euros (2 000 000 000 000), fazendo da UE o segundo maior domicílio mundial de 
empresas extrativas. Por isso, é necessário assegurar que a legislação comunitária 
ajude a combater a corrupção e permita que as comunidades mais pobres exijam que 
os seus governantes prestem contas. Em março de 2012, as campanhas de França, 
Alemanha, Portugal, Suíça e Inglaterra reuniram-se com deputados de toda a Europa, 
no Parlamento Europeu, em Bruxelas, com o intuito de lhes entregar postais assinados 
por ativistas e membros da comunidade evangélica que suportam esta causa, e 
encorajar os deputados europeus a agir de forma eticamente responsável.

ORAR

   Agradeçam a Deus por coligações que trabalham juntas contra a corrupção.

   Peçam a Deus que levante deputados nacionais e europeus com vontade de 
manter a legislação transparente.

Refletir

✁

✁
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  Preencham a avaliação da vossa igreja no sítio internacional do Desafio Miqueias 
(http://www.micahchallenge.org/images/stories/resources/church%20evaluation.
pdf). Que resultado obteve a vossa igreja? Em que áreas podem introduzir 
alterações para que a vossa missão seja mais efetiva? Como comunidade, 
assumam compromissos específicos para concretizar essas mudanças.

  Preencham o questionário do Desafio Miqueias para a vida pessoal. Assumam 
compromissos para 2013, sobre os quais estejam mesmo determinados a cumpri-
los. Partilhem com outras pessoas o que pretendem fazer, de modo a que tenham 
de prestar contas pelo cumprimento desses compromissos.

  Organizem uma “caminhada de luz” (esta é uma ideia da Igreja Daystar, na 
Nigéria (para mais informações consultar o sítio www.useby2015.org/hash/20):

   Deem uma vela a cada membro da vossa congregação, representando 
os compromissos assumidos para com os pobres. Enquanto caminham, 
lembrem-se de que é Deus quem ilumina o vosso caminho (Salmos 119:105)

   Agendem uma reunião com o presidente da Câmara ou da Junta de 
Freguesia ou com um deputado eleito pelo distrito, levem-lhes as velas e 
expliquem o seu significado. Peçam-lhes que se comprometam a ajudar os 
mais pobres da comunidade local, nomeadamente, nas áreas da Saúde e 
da Educação, ou em outras necessidades específicas da vossa comunidade. 
Podem tentar sensibilizar os deputados à Assembleia da República, ou 
mesmo os deputados europeus eleitos pelos portugueses? 

Exemplos de compromissos

Pensem naqueles compromissos que podem funcionar melhor no 
vosso contexto – sintam-se livres para durante o culto salientarem 
dois ou três desses compromissos.

Coletivos
  Comprometemo-nos a proceder a uma avaliação anual das atividades da igreja, 

para garantir que estamos a manter a nossa integridade, como igreja, e o nosso 
compromisso de ajudar os pobres.

  Comprometemo-nos a doar 10% do dinheiro das contribuições para organizações 
que trabalham para alcançar a justiça a favor dos pobres.

  Comprometemo-nos a assegurar que toda a nossa comida (chá, café, biscoitos, 
etc.) é proveniente de fontes éticas e de comércio justo.

  Comprometemo-nos a recorrer a bancos éticos e a empresas de construção civil 
que são responsáveis e transparentes nas suas operações.

  Comprometemo-nos a, pelo menos uma vez por mês, focar as nossas orações a 
favor dos pobres.

  Comprometemo-nos a procurarmos estar informados sobre as situações de injustiça 
na nossa comunidade e a trabalhar com as pessoas afetadas, para alcançar justiça.

Pessoais
 Comprometo-me a seguir os ensinos de Jesus sobre a corrupção e a cuidar dos pobres.
  Comprometo-me a ser fiel aos meus princípios sobre a corrupção, mesmo 

quando as pessoas à minha volta estejam a agir de forma diferente.
  Comprometo-me a orar pelos meus líderes, para que não sejam seduzidos pelo 

dinheiro e pelo poder.
  Comprometo-me a não usar injustamente a minha posição de influenciar os 

outros, como por exemplo a obtenção injusta de bónus salariais.
  Comprometo-me a levantar a minha voz e a ajudar a denunciar a corrupção e a 

injustiça na minha comunidade.
  Comprometo-me a recordar de que Jesus é a minha luz e que Ele guia os meus 

passos, incorporando essa gratidão na minha rotina semanal de oração.

ATUAR
Aqui estão mais algumas 
medidas concretas que 
poderão adotar…
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Aqui estão algumas sugestões para usar na Escola Dominical ou com grupos de crianças 
envolvidos na campanha “Luz para os Meus Pés”:

  Igreja da Concertina – dobrem uma folha de papel em forma de concertina 
e, em seguida, nessa folha recortem a forma de uma pessoa. Quando o papel 
for desdobrado, a folha ficará com um longo cordão de pessoas, em forma de 
concertina. Escrevam o nome de cada pessoa do grupo ou da igreja para mostrar 
como todos estamos ligados, desde o mais pequeno até ao maior! Escrevam a 
língua que fala cada uma das pessoas representadas nas figuras. Quantos países 
e idiomas estão representados? Importa enfatizar que Deus deseja que a Sua luz 
brilhe em cada nação e em cada pessoa.

  Saltar nas sombras – as sombras podem parecer assustadoras, mas Deus é muito 
maior do que elas! De cada vez que saltarem em cima de uma sombra, as crianças 
devem lembrar-se de que Jesus nos ajuda a livrar das trevas do mundo. Procurem 
falar sobre todas as formas que Deus usa para mostrar a Sua luz, na escola e 
em casa. Por exemplo, dizer a verdade, ser amigo das outras crianças da turma, 
ajudar a fazer os trabalhos escolares, apoiar financeiramente uma criança num 
país muito pobre, para que tenha esperança.

  Oração de Miqueias para crianças – juntamente com a classe de Escola Dominical 
podem orar em conjunto: 

Ó Senhor, nosso maravilhoso Deus, escuta a nossa oração.

Oramos pelas crianças que vivem na pobreza, que vão para a cama com fome e que não 
têm a segurança de um lar.

Ajuda-nos a dar-lhes de comer.

Ajuda-nos a partilhar com elas aquilo que temos.

Ajuda-nos a mostrar amor às crianças que vivem no meio do medo.

Ajuda-nos a levar paz às crianças que vivem no meio da violência.

Querido Deus, milhões de crianças em todo o mundo dependem de Ti e têm esperança em 
Ti. Tu preocupas-te com elas e queres que nós também nos preocupemos.

Que as nossas orações e ações possam mostrar às crianças pobres que não estão esquecidas.

Senhor, Permite que possamos fazer a diferença, de tal forma que a bondade, a 
amabilidade e a justiça se espalhem por todo o mundo. 

Ámen

Recursos para criancas
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“Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu 
caminho.” Salmo 119:105

Luz para os Meus Pés é uma oportunidade única para o vosso grupo de jovens 
aprender acerca da atitude de Jesus para com os pobres e a forma como devemos 
lidar com as causas e os efeitos da injustiça económica.

A corrupção representa um factor chave quando se fala acerca de como resolver o 
problema da pobreza. Mas, na prática, o que é a corrupção? O que diz a Bíblia sobre este 
assunto e de que forma a corrupção afeta a vida das pessoas à nossa volta? E a pergunta 
mais importante: Podemos fazer realmente alguma coisa para impedir a corrupção?

Gostaríamos de agir de forma coletiva – de modo a inspirar e mobilizar a nossa geração.

O documento que disponibilizamos com o nome de “Recursos para as Igrejas” 
fornece muitas ideias que podem ser usadas ou adaptadas. Em baixo seguem algumas 
sugestões e atividades que pensamos que podem ser interessantes para usar no 
vosso grupo de jovens.

APRENDER

  Vamos começar pelos conceitos básicos – na vossa opinião o que significa ser 
“pobre”? Provavelmente, nem todos os elementos do vosso grupo de jovens 
concordam com a definição encontrada. Podemos viver em diferentes níveis de 
pobreza, incluindo a pobreza espiritual e material?

  Leiam Lucas 4:16-21. Como é que resumem a agenda de Jesus? Será que 
corresponde às prioridade que definiram para a vossa vida?

  Em que medida o vosso grupo de jovens conhece os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio (ODM)? Se a resposta for “muito pouco” (estão ao 
nível de conhecimento da maioria das pessoas!). Talvez seja oportuno começar a 
ler as introduções a este tema feitas pela Christian Aid e pelo Desafio Miqueias.

 Objetivos de Desenvolvimento do Milénio

 1. Erradicar a pobreza extrema e a fome

 2. Alcançar a educação primária universal

 3. Promover a igualdade de género e a autonomia das mulheres

 4. Reduzir a mortalidade infantil

 5. Melhorar a saúde materna

 6. Combater o VIH/SIDA, a malária e outras doenças

 7. Assegurar a sustentabilidade ambiental

 8. Desenvolver uma parceria global para o desenvolvimento

  Os ODM pretendem reduzir para metade a pobreza extrema até 2015. O que 
acham que pode impedir que os Objetivos sejam alcançáveis?

  Por que motivo o tema da corrupção é importante para os pobres? Vejam os 
vídeos da Christian Aid e da Tearfund para perceber os impactos da corrupção 
na vida dos mais pobres.

  Depois de terem visto os vídeos e analisado as estatísticas, a vossa opinião 
sobre a pobreza mudou? Como é que consideram que deveria ser a nossa 
responsabilidade para com aqueles que estão em necessidade?

Recursos para jovens
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REFLETIR

  Podem guardar um tempo para reflexão sobre o significado de Jesus ser a “Luz 
do Mundo” e a forma como os cristãos deveriam levar esta luz às pessoas que 
vivem em pobreza extrema.

   Encham a sala com velas, lâmpadas e outros objetos que que possam brilhar 
ou refletir luz.

   Deixem um canto da sala completamente às escuras, como se fosse um lugar 
de trevas. Podem imprimir algumas das histórias sobre as comunidades mais 
pobres (ver secção ORAÇÃO). Pensem por que razão é que a pobreza muitas 
vezes é representada pela escuridão, em contraste com a luz de Jesus.

   Ponham a tocar uma música de adoração que vos ajude a refletir sobre o 
facto de Jesus ser a “Luz do Mundo”.

   Usem papéis, canetas, almofadas, biscoitos, e outras coisas para decorar o 
espaço e torná-lo mais acolhedor.

   Procurem que o vosso grupo de jovens se sente para refletir sobre a luz 
de Deus – podem até escrever salmos de agradecimento e louvor. Agora 
incentivem-nos a passar para a zona escura, de forma a que pensem nas 
pessoas que em todo o mundo vivem em necessidade e debaixo do jugo 
da pobreza extrema. Como é que estes pensamentos afetam a vossa forma 
de adorar a Deus? Porque é que a escuridão representa a pobreza? Não 
estamos a falar de escuridão física, por isso tentem aprofundar o conceito da 
mensagem de Jesus.

   Podem ler duas ou três histórias que vos leve a refletir sobre o tema. De que 
forma é que o vosso grupo de jovens pode levar luz a situações de trevas? 
Como é que podemos lidar com todas estas situações negativas e irradiar 
alegria, liberdade e transparência.

  Façam uma revisão dos temas anteriores sobre corrupção e selecionem algumas 
histórias para lerem com o vosso grupo de jovens (para recursos adicionais sobre 
o tema podem procurar no sítio http://www.useby2015.org)

AGIR

  A luz é um poderoso símbolo visual. Podem fazer um poster com a imagem 
de uma vela gigante, de uma lâmpada acesa ou de um versículo bíblico, 
representando “Luz para os Meus Pés”. Pensem como a luz de Jesus ilumina a 
nossa vida e expõe a injustiça e nos mostra o caminho a seguir.

  Estão preparados para um desafio? E se for sobre arroz e feijões, como propõe a 
agência cristã Tearfund? Se durante uma semana seguirmos uma dieta à base de arroz, 
mingau e feijão, somos obrigados a pensar na injustiça e nas questões relacionadas com 
a pobreza. Querem experimentar fazer esta dieta durante uma semana?

  Visitem o sítio Unashamedly Ethical’s Youth Committment e vejam se estão 
preparados para assumir, sem vergonha, o compromisso ético que é proposto 
para os jovens.

  Sejam criativos! Podem produzir um pequeno filme com imagens dos jovens e 
outros membros da igreja – perguntem-lhes: “De que forma é que Jesus quer levar 
luz aos lugares onde existe pobreza, injustiça e sofrimento?” (podem enviar-nos os 
vossos vídeos para colocarmos online no sítio internacional do Desafio Miqueias).

  Depois de compreendermos o que Jesus fez por nós, precisamos de assumir o 
compromisso de cuidar das pessoas mais pobres do planeta. Se quiserem podem 
preencher o questionário sobre questões de justiça em http://www.useby2015.org 

©2012 Micah Challenge International, 101 Newington Causeway, London SE1 6BN UK
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