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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.	  



Judaísmo nas Redes 
Sociais 

•  Ao	  abraçar	  nossa	  obrigação	  de	  ajudar	  todas	  as	  pessoas	  
necessitadas,	  independentemente	  de	  raça,	  religião	  ou	  
nacionalidade,	  temos	  a	  capacidade	  de	  garanCr	  a	  jusCça	  social	  para	  
as	  próximas	  gerações.	  -‐Rabbi	  Robert	  Barr	  

•  Assim	  como	  Ele	  é	  misericordioso	  e	  piedoso,	  você	  deve	  ser	  
misericordioso	  e	  piedoso.	  -‐Abba	  Shaul	  

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

-- Estou realizando minha #OraçãoporTodos para combater as 
mudanças climáticas, porque “a terra é do Senhor em toda a sua 
plenitude”. 

 

 
-- Minha #OraçãoporTodos é para o fim da fome mundial e da 
pobreza extrema até 2030. Vamos, como pessoas de fé, 
transformar o mundo em um lugar melhor do que era quando 
o encontramos. #OraçãoporTodos #globalgoals 
 
-- Deus sempre incentivou seu povo a cuidar dos mais 
vulneráveis na sociedade. As Metas Globais são um plano 
global para eliminar a Pobreza Extrema, lutar contra a 
injustiça e a desigualdade, e conter as mudanças climáticas. 
Se nos unirmos fazendo uma #OraçãoporTodos, poderemos 
tornar o mundo melhor para todos. 
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