	
  
Oração por Todos - A Fé em Ação para compartilhar as Metas Globais
De 24 de setembro a 1 de outubro de 2015
Orientação para Líderes & Comunidades de Fé para participar de uma semana
mundial de ação pelas Metas Globais

O que é a Oração por Todos ?
A Oração por Todos tem como objetivo envolver as comunidades de fé em uma semana mundial de
oração e ação, de 24 setembro a 1 outubro de 2015, compartilhando as novas metas globais para
o desenvolvimento sustentável e explorando as Metas por meio dos ensinamentos de sua fé.
Estas metas globais irão definir a agenda de desenvolvimento do planeta até 2030 e são o plano
do mundo para eliminar a pobreza extrema, combater a desigualdade e a injustiça, e conter as
mudanças climáticas.
Mas, para atingir essas metas, todo mundo precisa saber sobre elas, além de defende-las e cobrar
dos líderes responsáveis por alcançá-las.
O	
  que	
  são	
  as	
  Metas	
  Globais	
  para	
  o	
  
Desenvolvimento	
  Sustentável?	
  
As	
  M etas	
  Globais	
  para	
  o	
  

	
  
Por meio da iniciativa Oração por Todos, nós - membros da fé
comunidades- seremos convidados para oração e ação durante
semana das Metas Globais em setembro. A semana das Metas
Globais é um esforço amplo para comunicar a todos ao redor do
mundo sobre as Metas.

Desenvolvimento	
  Sustentável	
  são	
  
um	
  novo	
  conjunto	
  universal	
  de	
  
objetivos,	
  metas	
  e	
  indicadores	
  que	
  
nortearão	
  as	
  agendas	
  dos	
  países	
  e	
  
das	
  prioridades	
  políticas	
  ao	
  longo	
  

Como faremos isso?
Reflita—Estude—Testemunhe—Comunique—Aja

dos	
  próximos	
  15	
  anos.	
  As	
  M etas	
  
Globais	
  serão	
  formalmente	
  
anunciadas	
  em	
  setembro	
  de	
  2015,	
  
substituindo	
  os	
  Objetivos	
  do	
  
Milênio,	
  que	
  foram	
  acordados	
  pelos	
  
governos	
  em	
  2000.	
  As	
  metas	
  são	
  
destinadas	
  a	
  resolver	
  os	
  problemas	
  

Religião, Fé e o Desenvolvimento Sustentável
Não temos apenas uma responsabilidade moral e espiritual de
trabalhar por um futuro melhor para esta terra e todas suas
formas de vida, mas também um poder enorme e transformador
de realizar essas Metas Globais. Nossas comunidades de fé têm
sido a vanguarda de uma mudança dinâmica e significativa, e
agora, mais do que nunca, a mudança é necessária.

mais	
  urgentes	
  do	
  nosso	
  tempo	
  –a	
  
pobreza,	
  desigualdade	
  e	
  injustiça	
  e	
  
as	
  mudanças	
  climáticas.	
  

As questões abordadas pelas metas globais são fundamentais
para todas as tradições religiosas e espirituais, que são
as expressões comuns de nossa humanidade.
• O direito de ter uma vida digna, livre da fome e da doença.

• O direito de todas as pessoas de alcançar o máximo de seu potencial humano, com segurança e
bem-estar.
• Proteção da integridade de criação e de nossos recursos para as gerações atuais e futuras.
• A responsabilidade compartilhada de trabalhar em conjunto para que as nossas expressões de
fé contribuam para o desenvolvimento mais sustentável de todo planeta.

Líderes religiosos estão numa posição única para sensibilizar e mobilizar suas
comunidades a agir e alcançar um público mais amplo.

O que podemos fazer como líderes e comunidades de fé?
	
  
Cada comunidade saberá como promover as M etas Globais de sua própria maneira, com
os meios mais eficazes. Aqui estão algumas ideias para você começar, mas fique a
vontade para ter suas próprias ideias:

Reflita
• Crie um espaço de reflexão ou meditação sobre as Metas Globais, as questões abordadas por
elas, e o que será necessário para que elas sejam alcançadas.
• Líderes espirituais podem incluir algumas questões relevantes durante atos de adoração,
explorando o seu significado na fé (Exemplo de questões a serem tratadas: água, alimentos,
pobreza, a paz e justiça, etc.), e incentivar a reflexão ou meditação.
	
  
Estude
• Os teólogos e educadores religiosos podem usar seus textos e ensinamentos para explorar os
temas das metas globais, promovendo uma compreensão mais profunda de como a fé convoca
as pessoas a trabalhar para um mundo melhor.
• As comunidades de fé podem dedicar uma atenção especial às questões em grupos de estudo
regulares, ou criar grupos de estudo especiais para a semana das Metas. Os grupos devem ser
organizados para todas as idades e membros de comunidades de fé.
	
  
Testemunhe
• Como é que as questões abordadas nas Metas Globais afetam os membros de sua própria
comunidade de fé e das comunidades vizinhas? Reserve tempo durante a semana das Metas
Globais para buscar e testemunhar os impactos da pobreza, desigualdade, injustiça, saúde
precária, danos ao meio ambiente, etc. Alguns exemplos:
• Crie oportunidades para se envolver respeitosamente com os mais afetados em sua
comunidade, ouça o que eles tem a dizer e compartilhe.
• Documente e fale sobre a degradação ambiental ou poluição.
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•
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Comunique
A mídia religiosa, em todas as suas formas, tem uma enorme cobertura e penetração, e pode
ser um excelente veículo para promover as Metas Globais e envolver as pessoas em um
diálogo global.
o Dedique a programação de sua rádio religiosa, televisão e redes sociais para falar
sobre questões e ações sobre as Metas Globais durante semana das metas.
o Forneça anúncios impressos com conteúdo a ser publicado durante a semana.
A radio e a televisão tem um potencial enorme para informar e engajar as comunidades,
incentivando o diálogo. Por exemplo:
o Adapte e use o conteúdo de rádio que está sendo desenvolvido e disponibilizado
gratuitamente pela Rádio Everyone. Uma gama de conteúdo está sendo produzido
com o objetivo de chamar a atenção para os temas das metas e ajudar a torná-las
conhecidas.
o Incentive a mídia local a destacar a importância que as Metas Globais têm para as
comunidades locais; e como cada um pode agir ajudando a sua realização.
As redes sociais são particularmente poderosas ao alcançar e conectar os jovens pelo mundo.
Leia o guia de redes sociais que nós criamos para te ajudar a fazer isso.
o Utilize o Twitter para iniciar ações em cadeia, como “Tweet-uma-oração”
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o Crie espaços de bate-papo, páginas no Facebook ou outras oportunidades para
discutir questões e para o compartilhamento de ideias e ações na semana das metas
globais utilizando as hashtags #OraçãoporTodos e #globalgoals.

•

•

•

•

Aja
As pessoas de fé, líderes religiosos e organizações religiosas podem organizar ou apoiar
cultos locais, chamando a atenção para as metas e envolvendo outras pessoas dentro de sua
comunidade, falando sobre a importância das metas.
Materiais de campanha podem ser utilizados para desenvolver atividades de culto especiais
que trazem à vida as Metas Globais de maneira atraente e bem planejada, como por meio da
música, teatro, arte e outras formas relevantes de expressão criativa e espiritual.
Grupos de jovens podem organizar campanhas de mídia social, comícios, flash mobs ou
festivais de música para compartilhar sua fé, demonstrando o compromisso em alcançar as
Metas Globais.
Sabendo que as Metas Globais são uma forma expressão coletiva e compartilhada entre as
comunidades de fé, a semana de lançamento oferece uma ótima oportunidade para realizar
ações inter-religiosas e outros eventos similares, formando alianças que possam trabalhar no
alcance dessas metas até 2030.
	
  

Os ícones das Metas Globais estão disponíveis para download gratuito em:
http://www.globalgoals.org/resource-centre/ para utilizar em seus materiais conforme necessário.

www.globalgoals.org/prayerforeveryone
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