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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.	  



Islamismo nas Redes 
Sociais 

•  Não	  causem	  corrupção	  na	  terra.	  -‐	  Alcorão,	  Sura	  2,	  11.	  
•  Oh	   vós	   que	   credes,	   levantai-‐vos	   para	   Deus,	   e	   sejam	  

portadores	  do	  testemunho	  com	  jusCça	  ...	  -‐Quran	  5:	  8	  

-- Alá criou o universo em perfeita harmonia; minha 
#OraçãoporTodos é para restaurar o equilíbrio e para o fim 
das mudanças climáticas. #globalgoals 

-- As crianças são inocentes e infalíveis aos olhos de Alá; 
minha #OraçãoporTodos é para que todas as crianças 
possam viver livres da pobreza.  #globalgoals  

 

-- Muçulmanos ao redor do mundo estão oferecendo sua 
#OraçãoporTodos, compartilhando o seu desejo para o 
futuro do mundo em 2030. A minha esperança é o fim da 
pobreza, porque em um mundo com tanta riqueza e 
abundância, ninguém deveria sofrer pela falta de 
necessidades básicas. Qual é a sua #OraçãoporTodos? 
#globalgoals 
 
-- Esta semana, milhões de pessoas em todo o mundo vão se 
unir para expressar suas esperanças de um mundo melhor 
em 2030. Minha #OraçãoporTodos é para o fim da fome, 
porque, como o Profeta PBUH disse: ”Crente não é aquele 
que se alimenta enquanto seu vizinho está com fome". Sunan 
Al-Kubra Al-Bayhaqi 19049. Qual é a sua esperança? 
#globalgoals 
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