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Introdução 

•  Em	  25	  de	  setembro	  de	  2015,	  193	  líderes	  mundiais	  vão	  se	  
comprometer	  com	  17	  Metas	  Globais	  para	  alcançar	  3	  objeCvos	  
extraordinários	  nos	  próximos	  15	  anos:	  Erradicar	  a	  pobreza	  
extrema;	  Combater	  a	  desigualdade	  e	  a	  injusCça;	  e	  Conter	  as	  
mudanças	  climáCcas.	  

•  Quanto	  mais	  as	  pessoas	  souberem	  sobre	  as	  Metas	  Globais	  para	  o	  
desenvolvimento	  sustentável,	  maior	  a	  chance	  de	  aCngi-‐las.	  Se	  todos	  
lutarem	  por	  elas,	  os	  nossos	  líderes	  vão	  torná-‐las	  realidade.	  Logo,	  as	  
metas	  precisam	  ser	  famosas.	  

•  A	  Oração	  por	  Todos	  convida	  você	  a	  comparClhar	  as	  novas	  metas	  
globais	  para	  o	  desenvolvimento	  sustentável	  com	  a	  sua	  comunidade	  
e	  a	  explorar	  essas	  Metas	  por	  meio	  dos	  ensinamentos	  de	  sua	  Fé,	  em	  
uma	  semana	  mundial	  de	  ação	  fé,	  de	  24	  de	  setembro	  a	  1	  de	  outubro	  
de	  2015.	  

•  As	  redes	  sociais	  são	  um	  componente	  importante	  na	  divulgação	  das	  
Metas	  Globais	  para	  amigos	  e	  membros	  de	  sua	  comunidade	  
religiosa.	  Elas	  tornam	  a	  comunicação	  mais	  rápida	  e	  pessoal,	  e	  são	  
uma	  maneira	  fácil	  de	  comparClhar	  sua	  mensagem	  com	  uma	  
comunidade	  ampla.	  

	  
•  Este	  documento	  explica	  maneiras	  de	  uClizar	  o	  poder	  de	  sua	  voz	  com	  

a	  #oraçãoportodos	  nas	  redes	  sociais	  e	  mostra	  onde	  você	  pode	  
encontrar	  ferramentas	  pra	  te	  ajudar	  nesta	  tarefa.	  



Bahá’í nas Redes Sociais 

•  "Cada	  um	  de	  vocês	  deve	  ter	  grande	  consideração	  pelos	  
pobres	  e	  prestar-‐lhes	  assistência.”	  

•  "Seja	  um	  tesouro	  para	  os	  pobres,	  um	  disciplinador	  para	  os	  
ricos,	  e	  um	  respondente	  ao	  clamor	  dos	  necessitados.”	  

Frases para utilizar:  

Hashtags para utilizar: #OraçãoporTodos  #GlobalGoals 

-- Estou fazendo minha #OraçãoporTodos para pessoas de 
todas as crenças ao redor do mundo e para o fim da pobreza. 
#globalgoals 

-- A minha  #OraçãoPorTodos é para acabar com a fome até 
2030. #globalgoals 

 

 

-- A minha  #OraçãoPorTodos é para acabar com a fome 
mundial e a pobreza extrema até 2030.  
 
-- Escrituras Bahá’í ensinam que, como responsáveis pelos 
vastos recursos do planeta e por sua vasta diversidade 
biológica, devemos buscar proteger a herança das futuras 
gerações. A natureza reflete qualidades e atributos de Deus 
e deve, portanto, ser muito respeitada e valorizada. Junte-se 
a mim oferecendo a sua #OraçãoporTodos e conte a todos 
sobre sua esperança para o mundo em 2030. A minha é o fim 
das mudanças climáticas. Qual é a sua? 


