Oração por todos – Kit de ferramentas cristão para redes
sociais
As redes sociais são um componente importante na divulgação das Metas Globais
para amigos e irmãos cristãos. Além de tornar a comunicação pessoal e, ao mesmo
tempo, rápida, elas são uma maneira fácil de compartilhar sua mensagem com uma
comunidade ampla. Para sua comodidade, disponibilizamos este kit de ferramentas
com modelos de tweets e posts já prontos, mas incentivamos você a personalizar
seu envolvimento da maneira que considerar mais relevante.
Em vários casos, incluímos metas específicas como exemplo, mas sugerimos que
você edite as mensagens para que reflitam suas próprias expectativas e voz. Que
Meta você defenderá?
Obrigado por falar para todo mundo sobre as #metasglobais
Hashtags a serem usadas: #OraçãoporTodos #metasglobais
Sugestões de posts (Twitter)
Minha #OraçãoporTodos é pela erradicação da fome global até 2030, porque para Deus todas as
coisas são possíveis #metasglobais
Deuteronômio 15: 7 “não endurecerás o teu coração... a teu irmão pobre”. Minha #OraçãoporTodos
é pela erradicação da pobreza #metasglobais
Minha #OraçãoporTodos é para que se alcance uma educação universal de qualidade até 2030.
Qual é a sua? #MDS
Em Mateus 25, Jesus diz: “Porque tive fome, e destes-me de comer”. Minha #OraçãoporTodos é
pela erradicação da fome no mundo até 2030
Senhor, oro por um mundo em que nenhuma criança passe fome. #OraçãoporTodos #metasglobais
O que o Senhor exige de nós? Praticar a justiça, amar a misericórdia e caminhar humildemente com
nosso Deus. #OraçãoporTodos #metasglobais
Vou me unir aos meus irmãos e irmãs em Cristo para orar pelo fim da desigualdade de gênero. Qual
é a sua #OraçãoporTodos? #metasglobais
Junto minha #OraçãoporTodos à de pessoas de todos os credos e partes do mundo pela
erradicação da pobreza. #metasglobais
Luto contra as mudanças climáticas porque “do Senhor é a Terra e a sua plenitude”
#OraçãoporTodos #metasglobais
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Sugestões de posts (Facebook)
Jesus diz: “quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes”.
Oro para que os líderes mundiais ajam com sabedoria e graça ao trabalharem pela
erradicação da pobreza em que vivem nossos irmãos e irmãs em todo o mundo
#OraçãoporTodos #metasglobais
Minha #OraçãoporTodos é pela erradicação da fome global e da pobreza extrema
até 2030, pois para Deus todas as coisas são possíveis.
Deus sempre encorajou Seus seguidores a zelarem pelos membros mais vulneráveis
da sociedade. Desenvolvidas pela ONU, as #metasglobais consistem em um plano
mundial para erradicar a pobreza extrema, lutar contra a desigualdade e a injustiça e
combater as mudanças climáticas até 2030. Se nos juntarmos e fizermos uma
#OraçãoporTodos, podemos tornar o mundo um lugar melhor para todos.
A Bíblia diz: “não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão
pobre” (Deuteronômio 15: 7). Minha #OraçãoporTodos é pela erradicação da
pobreza até 2030. #metasglobais
“Mas os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos
necessitados” (Salmo 9:18). Minha #OraçãoporTodos é para que comunidades de
todos os credos se unam em prol da erradicação da pobreza, porque para Deus todas
as coisas são possíveis. #metasglobais

Baixe imagens com mensagens cristãs na página de recursos para compartilhá-las
no Twitter, Facebook e Instagram

Ou use a criatividade e crie uma!
Veja algumas citações que você pode querer usar…
“Toda a nossa humanidade depende de reconhecermos a humanidade no outro” –
Arcebispo Desmond Tutu #OraçãoporTodos
“Entre as nossas tarefas como testemunhas do amor de Cristo está a de dar voz ao
grito dos pobres” – Papa Francisco #OraçãoporTodos
“Não devemos apenas tratar os ferimentos das vítimas da engrenagem da injustiça,
mas sim desmantelar a própria engrenagem” - Dietrich Bonhoeffer #OraçãoporTodos
“Se não temos paz, é porque esquecemos de que pertencemos uns aos outros” –
Madre Teresa #OraçãoporTodos
“Faça sua pequena cota de bem onde estiver. É a soma dessas pequenas cotas que
transforma o mundo” – Desmond Tutu #OraçãoporTodos
E se ainda quiser saber mais sobre outras formas de compartilhar as Metas, visite:
http://www.globalgoals.org/tell-everyone/

Para aqueles que desejam participar diariamente da #OraçãoporTodos,
disponibilizamos abaixo algumas mensagens para divulgação nas redes socais.
Primeiro dia, 24/09: Ore para que o mundo trabalhe em parceria para alcançar as metas
Hoje iniciamos 7 dias de #OraçãoporTodos pelo alcance das Metas para o Desenvolvimento Sustentável
#metasglobais
Acompanhe e use a hashtag #OraçãoporTodos quando mobilizarmos o mundo em oração pelas Metas para o
Desenvolvimento Sustentável #metasglobais
Nosso foco hoje é a #OraçãoporTodos em prol de um trabalho conjunto para alcançarmos as #metasglobais
Minha #OraçãoporTodos é pela conquista da #MDS 7: trabalhar em parceria para alcançar as #metasglobais
Em Deuteronômio 15:7, lemos: “não endurecerás o teu coração a teu irmão pobre”. Minha #OraçãoporTodos é
pela erradicação da pobreza até 2030 #metasglobais
Minha #OraçãoporTodos é para que governos, organizações da sociedade civil, empresas e o público defendam
as necessidades das populações mais vulneráveis
	
  
Minha #OraçãoporTodos é pelo fortalecimento de parcerias para alcançar os mais vulneráveis e acabar com o
sofrimento
Amanhã, acompanhe e dê retweets durante a nossa #OraçãoporTodos pela erradicação da pobreza global
#metasglobais
Segundo dia, 25/09: Ore pela erradicação da pobreza global
Hoje, a nossa #OraçãoporTodos é pela erradicação da pobreza global
Minha #OraçãoporTodos é pela conquista da #MDS 1: erradicar a pobreza em todas as suas formas, em todos os
lugares
Jesus pede aos fiéis que ajudem “os menos favorecidos” e, por isso, minha #OraçãoporTodos é pela erradicação
da pobreza até 2030 #metasglobais
Junte-se a outras pessoas ao redor do mundo e ofereça uma #OraçãoporTodos até 2030. A minha é pela
erradicação da pobreza. E a sua? #metasglobais
Junte-se a mim e aos nossos irmãos e irmãs em Cristo na luta contra a erradicação da pobreza extrema
#OraçãoporTodos #metasglobais
“A pobreza do mundo é um escândalo” – Papa Francisco #OraçãoporTodos #metasglobais
Amanhã, acompanhe e dê retweets durante a nossa #OraçãoporTodos pela erradicação da fome #metasglobais
#metasglobais

Terceiro dia, 26/09: Ore pela erradicação da fome
Hoje, a nossa #OraçãoporTodos é pela erradicação da fome
Minha #OraçãoporTodos é pela conquista da #MDS 2: Erradicação da fome #metasglobais
Minha #OraçãoporTodos é pela erradicação da fome mundial e de doenças evitáveis até 2030, pois para o
Senhor tudo é possível.
Jesus diz: “Porque tive fome, e destes-me de comer.” Minha #OraçãoporTodos é pela erradicação da fome no
mundo até 2030
Senhor, oro por um mundo em que nenhuma criança passe fome #OraçãoporTodos #metasglobais
A pobreza é a carne de Jesus pobre, na criança que tem fome, na pessoa que está doente – Papa Francisco
#OraçãoporTodos
Amanhã, acompanhe e dê retweets durante a nossa #OraçãoporTodos pela proteção do planeta #metasglobais

Quarto dia, 27/09: Ore pela proteção do planeta
Hoje, a nossa #OraçãoporTodos é pela proteção do planeta
Minha #OraçãoporTodos é para que possamos ser guardiões fiéis da criação de Deus e proteger o planeta
#metasglobais
Minha #OraçãoporTodos é para que se alcance a #MDS 13: Combate às mudanças climáticas #metasglobais
Senhor, oro pelo uso sensato da nossa água para que tenhamos água limpa e saneamento #OraçãoporTodos
Senhor, minha #OraçãoporTodos é para que possamos garantir a todos a disponibilidade e a gestão sustentável
da água e do saneamento
Minha #OraçãoporTodos é pelo alcance da #MDS 14: Proteger a vida sobre a terra #metasglobais
Minha #OraçãoporTodos é pelo alcance da #MDS 15: Proteger a vida debaixo da água #metasglobais
Minha #OraçãoporTodos é para que tenhamos sabedoria ao lidar com todas as formas de vida aquática
#metasglobais
A minha #OraçãoporTodos é para que tenhamos sabedoria ao lidar com todas as formas de vida terrestre
#metasglobais
Oro por uma ação global em prol da conservação e do uso sustentável dos oceanos, mares e recursos marinhos
#OraçãoporTodos
Amanhã, acompanhe e dê retweets durante a nossa #OraçãoporTodos por uma educação de qualidade
#metasglobais

Quinto dia, 28/09: Ore para que todos tenham uma educação de qualidade
Hoje é o quinto dos 7 dias da #OraçãoporTodos. Nosso foco hoje é defender uma educação de qualidade para
todos #metasglobais
Minha #OraçãoporTodos é para que se alcance a #MDS 4: Educação de qualidade e oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida para todos #metasglobais
Senhor, oramos por um sistema de ensino e aprendizagem que ofereça educação de qualidade para todos
#OraçãoporTodos #metasglobais
Senhor, oro por um modelo de educação inclusiva e de qualidade que permita que meninos e meninas realizem
seu potencial #OraçãoporTodos
Minha #OraçãoporTodos é para que se alcance uma educação universal de qualidade até 2030. Qual é a sua?
#metasglobais
Vou me juntar aos meus irmãos e irmãs em Cristo para orar pelo fim da desigualdade de gênero. Qual é a sua
#OraçãoporTodos? #metasglobais
Amanhã, acompanhe e dê retweets durante a nossa #OraçãoporTodos pelo desenvolvimento de comunidades
sustentáveis #metasglobais

Sexto dia, 29/09: Ore pelo desenvolvimento de comunidades sustentáveis
Hoje, a nossa #OraçãoporTodos é pela construção de comunidades seguras e resilientes em todo o mundo.
#metasglobais
Minha #OraçãoporTodos é pela #MDS 11: Tornar cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros,
resilientes e sustentáveis #metasglobais
Junto com meus irmãos e irmãs em Cristo, vou orar pela construção de comunidades sustentáveis até 2030. Qual
é a sua #OraçãoporTodos? #metasglobais
Peço a Deus para que construa comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis #OraçãoporTodos
#metasglobais
Oramos para que todos tenham acesso a energias confiáveis, acessíveis, sustentáveis e modernas
#OraçãoporTodos #metasglobais
Pedimos a Deus que nos conceda criatividade para promover as inovações e melhorias de infraestrutura
necessárias #OraçãoporTodos #metasglobais
Amanhã, acompanhe e dê retweets durante a nossa #OraçãoporTodos pela promoção da paz e da justiça
#metasglobais

Sétimo dia, 30/09: Ore pela promoção da paz e da justiça e pela construção de instituições fortes
Chegamos ao 7º dia da #OraçãoporTodos – hoje, vamos orar por um mundo pacífico e justo #metasglobais
Minha #OraçãoporTodos é pela conquista da #MDS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas
#metasglobais
Junte-se a pessoas de todas as partes do mundo e ofereça uma #OraçãoporTodos. A minha é por um mundo
pacífico e justo. Qual é a sua? #metasglobais
O que o Senhor exige de nós? Praticar a justiça, amar a misericórdia e caminhar humildemente com nosso Deus.
#OraçãoporTodos #metasglobais
Toda a nossa humanidade depende de reconhecermos a humanidade no outro – Arcebispo Desmond Tutu
#OraçãoporTodos #metasglobais
Não podemos amar a Deus se não amarmos uns aos outros– Dorothy Day #OraçãoporTodos #metasglobais

