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Isaías 40:28-31

Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o 
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CTA   Combinação Terapêutica de Artimisina

DAVA   Deficiência de Anos de Vidas Ajustadas

TIP   Tratamento Intermitente Presuntivo

PIDOM  Pulverização Intra-Domiciliária

RMTI   Rede Mosquiteira Tratada com Insecticida

RMTILD  Rede Mosquiteira Tratada com Insecticida de Longa Duração

PNCM  Programa Nacional de Controlo de Malária

FRM   Movimento Fazer Recuar Malária

TDR   Teste de Diagnóstico Rápido

SP   Sulfadoxina Piramentina

AMS   Assembleia Mundial de Saúde



O Problema

A Malária é destruidora, mas é prevenível

A Malária é um assassino que faz presas de 
muitos filhos de Deus. Mais do que um 
milhão de pessoas em todo o mundo 
morre anualmente devido à malária que é 
o assassino número um das crianças abaixo 
de cinco anos de idade na África Subsa-
hariana. A boa nova é que temos recursos 
para fazer parar esta doença destruidora.

A Malária é uma doença prevenível que 
podemos gerir se seguirmos passos 
comprovados para a cura da doença e 
controlar o seu alastramento. Nós sabemos 
que a malária se espalha através de 
mosquitos e sabemos como controlar, 
tratar, e combater este assassino. Os 
sermões de amostras dentro deste guia 
vão-lhe ajudar a partilhar o conhecimento 
com a sua congregação e comunidade para 
ajudar a salvar vidas. As introduções à cada 
sermão dar-lhe-ão muita informação e 
ajudar-lhe-ão a entender melhor a doença.

 

O custo da Malária na Humanidade

Em cada ano, 274 milhões de pessoas são 
assoladas pela malária em todo o globo, e 
acima de um milhão morre anualmente 
por causa desta doença. A África é espe-
cialmente atingida pela malária. Duzentos 
e doze (212) milhões de casos de malária e 
91% das mortes por malária duma forma 
global, ocorrem em África em cada ano. 
As crianças são mais vulneráveis, com 85% 
das mortes por malária por cada ano, são 
crianças abaixo de cinco anos de idade.

 

As mulheres grávidas são também 
particularmente vulneráveis à malária, 
porque a gravidez reduz a imunidade das 
mulheres a esta doença, fazendo delas 
susceptíveis a infecções por malária e o 
aumento do risco de abortos espontâneos, 
nados mortos, partos prematuros com 
baixo peso, e o aumento da mortalidade 
infantil
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a málaria: problema, progressos, possibilidades

 

  

  

poder

a málaria é um assasino… 

mas nós temos o

de lhe parar



 

O Peso da Malária na Economia

A Malária afecta mais do que 
simplesmente pessoas assoladas por esta 
doença e suas famílias. Tem também um 
custo económico pesado. A Malária e as 
doenças e a si relacionadas,  a mortalidade 
a si associada, custam para as economias 
de África 12 biliões de dólares americanos 
anualmente. Em aproximadamente 40% 
dos gastos na África Subsahariana na saúde 
pública,  o gasto com a malária está 
estimado em 20 a 50% de facilidades de 
cuidados de saúde sendo 50% dos 
pacientes ambulatórios de casos 
relacionados com a malária. 

Acrescentando a estes custos directos a 
malária tem muitos custos indirectos 
associados nos países em desenvolvimento. 

Por exemplo, cerca de 3 a 8% de todas as 
causas de absentismo nas escolas são 
devido à malária, e até 50% do absentismo 
evitável. A malária é também responsável 
por um número incalculável de horas, de 

 

dias, de anos perdidos durante a vida de 
um indivíduo.  

O Banco Mundial usa unidades de 
medição chamada de “Deficiência de Anos 
de Vidas Ajustadas”, ou DAVA, que é a 
“Soma dos anos da vida potencial perdida 
devido a mortes prematuras e de anos de 
vida produtiva perdidos devido a 
deficiências”. 

De acordo com os cálculos, a malária é 
responsável por uma perda anual de 
42.279,000 DAVA, ou perdas de anos de 
produção, uma vida saudável. É só 
imaginar o que deveria ter sido realizado 
se todas estas perdas tivessem sido 
reduzidas ou diminuídas, e usadas energias 
positivas e talentos das pessoas. As nações 
deveriam recuperar produtividades 
perdidas e alterar o perdido por esta 
doença destruidora. 
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12

áreas onde a malária 

 

desapareceu, foi erradicada, 

ou nunca existiu

áreas de risco limitado

áreas onde a transmissão 

da malária ocorre

A málaria 

 

 

está presente em  

 

108  páises
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98%
 das mortes 

por malária 

  

ocorrem 

somente em

 35
 países

 

Onde é que a malária grave é mais difícil?

Embora a malária tenha sido virtualmente 
erradicada em muitos países, 
aproximadamente 3.3 biliões de pessoas, 
metade da população mundial, vive em 
áreas onde a malária ainda é uma ameaça, 
e as pessoas que vivem em países com 
poucos recursos estão particularmente em 
risco. Os cinco países com mais casos de 
malária são a Nigéria, Republica 
Democrática de Congo, Etiópia, 
Tanzânia, e Quénia. Mas Moçambique 
está também numa zona endémica.

 

O que podemos fazer?

De acordo com o Relatório Mundial de 
Malária de 2009, a malária está presente 
em 108 países, mas 98% de mortes por 
malária ocorrem somente em 35 países, 
sendo que 30 desses países estão na África 
Subsahariana e cinco na Ásia. Isto diz-nos 
que há passos que devemos ter em conta 
nesses países para reduzir grandemente o 
número de mortes.

Em 1998, parcerias globais fundaram uma 
parceria chamada Fazer Recuar a Malária 
(FRM) para fazer e levar acabo acções de   
combate à malária para acelerar o controlo 
da malária, promovendo encontros com 
grupos específicos. 
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redução

assegurar

uma 
redução 

malária

da incidência de

Em Abril de 2000, os Chefes de Estados 
Africanos, como parte das Cúpulas 
Africanas sobre Fazer Recuar a Malária, 
comprometeram-se em intensificar o 
esforço para reduzir a mortalidade em 
África para 50% até 2010. Então, em 
2005, a Assembleia Mundial de Saúde 
determinou “assegurar uma redução da 
incidência de malária em pelo menos 
50% até 2010 e 75% até 2015’’. 

É importante notar que esta resolução é 
interpretada como significando uma 
redução na morbilidade por malária, 
(estado provocado pela malária) assim 
como a mortalidade (mortes causadas pela 
malária). Dentro do esforço para alcançar 
este objectivo, muitas organizações e 
governos estão engajados em aumentar 
campanhas de prevenção e tratamento que 
possam levar ao sucesso em certas regiões, 
devido à melhoria da vigilância da doença 
e o uso efectivo de métodos de 
intervenção.

As intervenções apropriadas da malária 
incluem:

-
das com insecticidas de longa duração 
(RMTILD) durante a noite.

Preventivo (TIP) no seio das mulheres 
grávidas.

-
Domiciliária (PIDOM).

Rápido (TDR) para testar malária.

Artemisina (TCA) para o tratamento da 
malária.

O Relatório Mundial de Malária de 2009 
aponta progressos feitos no alcance destes 
alvos da malária na Assembleia Mundial 
da Saúde (AMS), reportando que, mais de 
1/3 dos 108 países com malária (9 países 
africanos e 29 países não africanos) 
registaram dados de redução de casos de 
malária para 50% em 2008 comparado 
com o 2000. Isto prova que há coisas 
específicas que podemos fazer e devemos 
fazer para a redução, com sucesso, de 
índices de malária, duma forma global e 
particularmente nas nossas comunidades.
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Progressos

Exemplos de Sucesso: 

Em locais onde há níveis altos do uso 
efectivo das intervenções acima 
mencionadas, registam-se reduções 
drásticas da mortalidade infantil causada 
pela malária.Exemplos de países que 
tiveram sucesso na redução do índice de 
malária estão: Eritreia, Ruanda, e São 
Tomé e Príncipe. Estas nações reduziram 
o número de casos e mortes por malária 
até 50% ou mais entre os anos de 2000 e 
2008 por aumentar actividades do con-
trolo da malária. 

Na Ilha de Zanzibar, casos de malária 
caíram de 60% para quase zero em poucos 
anos; igualmente, casos de malária têm 
caído para cerca de 60% e 40% em certos 
distritos de Uganda e Tanzânia, 
respectivamente. No Ruanda, casos de 
malária tiveram um declínio de 64% e a 
mortalidade infantil por causa de malária 
caiu 66%. Estas baixas taxas de incidência 
de malária são atribuídas a poucas 
intervenções orientadas, incluindo: 
aumento do uso das redes mosquiteiras 

tratadas com insecticidas de longa 
duração, aumento no uso de Tratamento 
Intermitente Preventivo (TIP) pelas 
mulheres grávidas, o aumento da 
disponibilidade e o uso do teste 
diagnóstico rápido (TDR) e o uso da 
Terapia Artemisina Combinada (TCA) 
para o tratamento da malária. 

Em São Tomé e Príncipe e Zanzibar, a 
redução no número de casos de malária e 
mortes em dois dos três anos do controlo 
agressivo da malária, deveu-se a com-
binação das intervenções incluindo o uso 
generalizado de PIDOM, RMTILD’s e 
TCA’s. Especialmente, o aumento 
significativo de 30% em relação aos 
anteriores seis ou sete anos do número de 
crianças abaixo de cinco anos dormindo 
dentro de redes mosquiteiras tratadas com 
insecticida é a razão desta redução 
drástica da taxa de incidência da malária 
em São Tome e Príncipe. 

A combinação da rede mosquiteira tratada 
com insecticida de longa duração 
(RMTILD) e TCA no tratamento desta 
doença foram responsáveis pela redução 
substancial de casos de malária e mortes, e 
tal tem sido acompanhado por medidas 
em geral de declínio da morte entre 
crianças menores de cinco anos de idade.

Embora as doenças relacionadas com a 
malária (morbilidade) tenham melhorado 
nos últimos anos, como os números 
abaixo mostram, muito mais progressos 
precisam ser feitos.
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O que devemos fazer?

O sucesso reportado pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) no Relatório 
Mundial sobre a Malária em 2009 
demonstra que o aumento de 
financiamentos para malária “tem 
resultado no aumento constante da 
cobertura com intervenções de controlo 
da malária, especialmente na rede 
mosquiteira tratada com insecticidas de 
longa duração. Isto mostra também que 
onde as intervenções têm sido completas, 
o peso de malária cai drasticamente.”

Segundo Margaret Chan, Directora-Geral 
da Organização Mundial da Saúde, disse: 
“Nós podemos salvar milhões de vidas nos 
próximos anos por ampliar os 
instrumentos de controlo de malária
 agora disponíveis.” Se nós usarmos as 
mesmas estratégias comprovadas como as 
que foram usadas pelos países acima 
descritos, nós também podemos derrotar a 
malária onde vivemos. 

Nós sabemos o que fazer para lutar contra 
a malária; agora devemos motivar as 
nossas comunidades para adoptar acções 
que poderão salvar vidas, proteger as 
nossas sociedades e evitar que catástrofes 
sobrecarreguem as nossas economias.
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Possibilidades

Como o líder religioso pode ajudar

Como líder religioso, você tem uma 
grande influência dentro da sua 
congregação e dentro da sua comunidade. 

2. Mulheres grávidas devem tomar 
duas doses de medicamentos anti-
maláricos providenciados e prescritos pelo 
pessoal de saúde.

3. Seja receptivo às iniciativas locais 
para pulverizar dentro e fora das casas, 
para prevenir a malária.

4. É importante reconhecer os sinto-
mas de malária e procurar tratamento o 
mais cedo possível junto ao agente de 
saúde.

5. Seguir as instruções de tratamento 
como foram direccionados pelo pessoal da 
saúde e completar toda a dosagem para 
assegurar que a malária seja curada e não 
se torna resistente aos medicamentos.

6. Mantenha o ambiente limpo, 
para que os mosquitos não se reproduzam. 
Manter tapada a água potável e limpar 
toda a sujidade ao redor da sua casa. 
 

Seis mensagens para combater a 

malária e Salvar Vidas

A malária é uma doença perigosa para 
muitas pessoas, e é causada por infecção 
transmitida por mosquitos. Devemos 
tomar todos os cuidados possíveis  para 
prevenir e controlar a malária. Podemos 
fazer isto, praticando importantes 
comportamentos saudáveis.

Especialistas em saúde desenvolveram seis 
(6) estratégias críticas para prevenir a 
malária e controlar o seu alastramento. 
Cada estratégia dentro das seis amostras 
no guião corresponde a uma destas 
mensagens centrais.

1. Todas as pessoas em casa devem 
dormir todas as noites debaixo de uma 
rede mosquiteira tratada com insecticida 
de longa duração, especialmente mulheres 
grávidas e crianças menores de cinco anos, 
uma vez que são as mais vulneráveis à 
malária.



“podemos salvar 

milhões
de vidas nos 

próximos anos por 

intensificar 

instrumentos 

do controlo da 

málaria que 

temos 

desponíveis.”

– 

Margaret chan 

directora-geral, oms 
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Os capítulos seguintes, vão providenciar-
lhe mais informação acerca destas mensa-
gens, incluindo como é que as estratégias 
protegem contra a malária e o que pode 
acontecer caso as recomendações não 
sejam seguidas. 

Use o sermão de amostra e acompanhe 
cada capítulo como modelo. 

Você pode usar princípios sagrados para 
ensinar estas mensagens para salvar vidas e 
controlar a malária na sua congregação e 
comunidade.
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Introdução

Como cristãos, nós sabemos que a Bíblia diz que o corpo é o templo do Espírito Santo. Uma 
vez o Espírito de Deus vive em nós, devemos honrar Deus com os nossos corpos. Como apos-
tolo Paulo escreveu. “Acaso, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está 
em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes compra-
dos por preço. Agora,pois,glorificai a Deus no vosso corpo.” (I Cor 6:19-20) Portanto, deve-
mos tomar todas as precauções necessárias para proteger a nossa saúde e honrar a Deus por 
tratarmos os nossos corpos, especialmente por prevenir de doenças como a malária. 

A malária é uma doença perigosa para muitas pessoas, e é causada por infecções de 
mosquitos. Podemos tomar todas as precauções possíveis para prevenir e controlar a 
malária.

  Por forma a ajudar famílias a protegerem a sua saúde, especialistas 
  identificaram seis estratégias críticas para prevenir a malária e controlar o 
   seu alastramento. Em lugares onde malária é perigosa, há tratamento 
   para todas as pessoas, para todas as idades, mesmo se é perigoso 
   particularmente para crianças, mulheres grávidas, e pessoas idosas. 
   
      Como líder religioso, é importante usar a sua  
      influência para informar e educar a sua 
      comunidade sobre como prevenir se-das picadas  
      de mosquitos que transmitem a malária, como 
      reconhecer os sintomas da malária e como 
      tratar a doença.

Sermão introdutório: guarde o templo 
Mensagem:

A mMalária é uma 

doença perigosa para 

muitas pessoas, e é 

causada por infecções 

de mosquitos. Podemos 

tomar todas as 

precauções possíveis 

para prevenir e 

controlar a malária.
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Use os sermões de amostras neste guião para partilhar esta informação de salvar  vidas com 
a sua congregação durante o serviço de culto e tempos de ensino. 

Leia as introduções de cada sermão para lhe ajudar a entender melhor as bases da doença e 
intervenções sugeridas. 

Cada um destes seis sermões de amostras neste guião corresponde com uma das seguintes 
mensagens.

todas
todas

em lugares onde 
a 

malária
é perigosa, há tratamento 

para as pessoas,

as idades.

e para 



14 travando o assassino

1. Todos os que vivem em áreas onde 
há malária, devem dormir debaixo de uma 
rede mosquiteira tratada com insecticidas 
de longa duração, mas isto é 
absolutamente necessário para mulheres 
grávidas e crianças com menos de cinco 
anos de idade. Crianças e mulheres 
grávidas são especialmente vulneráveis à 
malária. Oitenta e cinco por cento (85%) 
das mortes por malária em cada ano estão 
entre crianças abaixo de cinco anos de 
idade. Por esta razão, é recomendado que 
todas as pessoas nas casas devem dormir 
debaixo de uma rede mosquiteira tratada 
com insecticida de longa duração, 
especialmente mulheres grávidas e crianças 
abaixo de cinco anos, uma vez que são 
mais vulneráveis à malária.

2. A malária é especialmente perigosa 
para mulheres grávidas e para as crianças 
que carregam. Aumenta o risco de aborto 
espontâneo, nados mortos, partos 
prematuros, e o baixo peso para os bebés é 
a principal causa da mortalidade infantil. 
A malária numa mãe pode resultar em 
parasitas na placenta. 

A placenta é necessária para poder levar 
alimentação para o bebé e os parasitas 
impedem o bebé de receber a nutrição 
adequada. As crianças desnutridas sofrem 
de baixo peso ao nascer, fazendo delas 
muito vulneráveis à morte e problemas de 
desenvolvimento. Para ajudar qualquer 
que seja a prevenir-se destes tipos de 
complicações, mulheres grávidas devem 
receber duas doses de anti-maláricos 
prescritos pelo profissional de saúde.

3. Para reduzir ou eliminar mosquitos 
dentro da casa, a OMS recomenda 
pulverizar paredes das casas dentro e fora 
delas com insecticidas de longa duração, 
sfazer com a pulverização residual, ou IRS. 
O insecticida mais efectivo para matar 
mosquitos e combater o alastramento da 
malária é o DDT. Os governos estão a 
implementar o programa de 
Pulverização Intra-Domiciliária em muitos 
locais e residentes devem participar no 
programa, se for viável. Deve encorajar a 
sua comunidade para ser receptiva a 
iniciativas locais para pulverizar as casas, 
pois isto também previne a malária.

“'�����	���	��%���	���	�	
�����	�����	(	������	�	
)��*����	������	���	���&	
��	�+��	�	����	�����	�	
�����	�	-����	�	���	���	
����	�	�+�	�������	
.�����	������	��������	
���	���#��	'�����	�����	
���������	�	-���	��	
�����	������/	

(I Cor 6:19-20)
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4. É importante reconhecer os 
sintomas da malária e procurar o 
tratamento o mais cedo possível junto à 
unidade sanitária. Educando a sua 
comunidade acerca de como reconhecer os 
sintomas desta doença assassina e procurar 
tratamento de imediato salvará vidas. A 
malária pode atacar alguém várias vezes. 
Os sintomas de malária incluem: febres, 
calafrios, dores de cabeça, dores dos mús-
culos, e cansaço. A pessoa infectada pode 
ainda ter náuseas, vómitos e diarreia. A 
malária pode causar anemia e icterícia (cor 
amarela nos olhos) devido  à perca de 
glóbulos vermelhos no sangue. Um 
simples teste do sangue feito nas unidades 
sanitárias pode dizer se a pessoa está 
infectada com malária, e o médico pode 
receitar os medicamentos próprios.

5. Ao longo dos anos, a malária 
tornou-se resistente aos medicamentos que 
eram altamente eficazes no tratamento 
desta doença no passado. “Resistente” 
significa que os parasitas de malária não 
são mais eliminados pelos medicamentos e 
comprimidos não tratam mais a doença. 

Quando os medicamentos não são 
suficientemente fortes para matar todos os 
parasitas de malária que infectaram a 
pessoa, podem permitir que os parasitas 
mais fortes possam sobreviver. Estes 
parasitas fortes podem se multiplicar, e o 
resultado desta multiplicação de parasitas 
será resistente aos medicamentos. A 
doença pode se tornar resistente aos 
medicamentos se o paciente não tomar os 
comprimidos de acordo com a instrução 
dada pelo profissional de saúde. Portanto, 
é muito importante informar a sua 
comunidade para seguir estritamente as 
instruções de tratamento dadas na unidade 
sanitária e completar todo o tratamento 
para assegurar que a malária seja curada, 
e não se torne resistente.

6. Doenças como malária podem se 
espalhar rapidamente em lugares ou 
ambientes não limpos. Você deve 
encorajar a sua comunidade para reduzir 
o alastramento desta doença por motivar 
as pessoas para manterem as suas casas e 
nas redondezas limpas e livres do lixo. 

Controlando a população de mosquitos é 
crucial para reduzir o alastramento da 
malária, eles reproduzem-se em charcos de 
águas estagnadas. A larva do mosquito vive 
em águas estagnadas enquanto se 
desenvolve como adulta. Portanto, um 
caminho efectivo para reduzir o alastra-
mento da malária é manter limpo o seu 
ambiente, assim mosquitos não vão  
reproduzir-se especialmente limpando as 
águas paradas e limpando o lixo ao redor 
da sua propriedade.

Os sermões que vai transmitir nas semanas 
seguintes, vão providenciar  à sua 
congregação muita informação sobre estas 
intervenções, incluindo como as acções 
recomendadas irão proteger as famílias 
contra a malária, e as bases Biblicas para 
colocá-las em prática. 
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protejer

honrar

saber

escrituras

O caso, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, o 
qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes compra-
dos por preço. Agora,pois,glorificai a Deus no vosso corpo.” 
(I Cor 6:19-20)

“Portanto, rogo-vos, pois, irmãos pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso 
corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional.” 
(Rm 12:1)

sermão introdutório sugerido: guarde o templo 

SERMĀO

 
A Bíblia diz que o corpo é o templo do Espírito Santo. A partir do momento que o 
espírito de Deus vive em nós, nós devemos honrar a Deus com os nossos corpos. Como 
o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, a caso, não sabeis que o vosso corpo é templo 
do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de 
vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora,pois,glorificai a Deus no vosso 
corpo.” (I Cor 6:19-20), Devemos tomar todas as precauções necessárias para prote-
germos a nossa saúde e honrar a Deus por cuidar os nossos corpos, especialmente por 
prevenir de doenças perigosas como a malária. 
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Paulo também insta-nos, “Portanto, rogo-vos, pois, irmãos pelas misericórdias de Deus, 
que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso 
culto racional.” (Rm 12:1), É adorável para Deus cuidar os nossos corpos, para que 
estejam saudáveis, agradáveis como sacrifício vivo para Ele. 

Portanto cuidar e guardar os nossos corpos os Templos do Espírito de Deus aqui na terra 
é uma responsabilidade que não podemos ignorar. Prevenir a malária é um caminho 
crítico que podemos e devemos “guardar o templo”, mas é importante saber que a 
malária é um poderoso inimigo mas evitável e tratável.

devemos tomar

todas as 

precauções 
necesssárias para 

proteger a nossa 

e para honrar a 

saúde

deus
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Cientistas, profissionais de saúde, e 
funcionários dos governos estão 
trabalhando para combater esta doença 
e para continuar a enfrentar com estas 
mudanças. Seguindo as recomendações 
desses especialistas podemos ajudar as 
nossas comunidades a combater este 
assassino. Portanto, durante as próxi-
mas semanas, vamos aprender juntos 
acerca de algumas intervenções 
específicas que podemos usar para 
prevenir a malária e controlar o seu 
alastramento nas nossas comunidades.

Essas acções incluem:
1. Dormir debaixo de uma rede 
mosquiteira tratada com insecticida de 
longa duração, especialmente mulheres 
grávidas e crianças com idade abaixo de 
cinco anos, uma vez que são os mais 
vulneráveis à malária.

2. Mulheres grávidas devem tomar  
duas doses de comprimidos 
anti-malaricos prescritos pelo 
profissional de saúde.

A Malária é uma doença mortal  pois 
mais de um milhão de pessoas morre 
no mundo em cada ano, e 212 milhões 
de pessoas doecem em cada ano em 
África. Contudo, não tem que ser dessa 
maneira; temos métodos comprovados 
para evitar as picadas de mosquitos, e 
instruções acerca daquilo que devemos 
fazer em caso de sentirmos que temos 
malária.

Em lugares onde malária é um perigo 
(como África Subsaariana, Sudeste da 
Ásia, e partes da América do Sul), há 
tratamento para todas as pessoas e todas 
as idades. Apesar disto é particular-
mente perigoso para crianças pequenas, 
mulheres grávidas, e pessoas idosas, 
malária é um perigo para muitas 
pessoas, e é causada por qualquer coisa 
como picada de mosquitos infectados. 
Assim, todos devem tomar todas as 
precauções possíveis para prevenir e 
controlar esta doença mortífera, de 
forma a a eliminar das nossas 
comunidades para sempre. 
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3. Sendo receptivos a iniciativas 
locais para pulverizar dentro e fora das 
casas,  pois isto também previne a 
malária.

4. Reconhecendo os sintomas da 
malária e procurando o tratamento o 
mais rapidamente possível numa 
unidade sanitária.

5. Seguindo as directrizes do 
tratamento como o pessoal da unidade 
sanitário direccionou, e completando 
todo o curso de tratamento para 
assegurar a cura de malária e  para que 
não se tore resistente aos 
medicamentos.

6. Mantendo um ambiente limpo, 
para que os mosquitos não se 
multipliquem por limpando as àguas 
estagnadas e o lixo ao redor das Casas.

Os sermões que vai ouvir nas próximas 
semanas vão dar-lhe mais informação 
acerca destas intervenções, incluindo 
como é que estas estratégias nos 
protegem contra a malária e o que pode 
acontecer se as recomendações não 
forem seguidas. 

Juntos, vamos nos engajar honrando 
Deus guardando os nossos corpos da 
malária, para que possamos ser sacrifí-
cio vivo, santo e agradáveis a Deus.

devemos tomar

todas as 

precauções 
necesssárias para 

proteger a nossa 

e para honrar 

saúde

deus
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Introdução

A malária é alastrada através das picadas dos mosquitos. Embora haja outros tipos de 
mosquitos que picam durante o dia, o tipo de mosquito que provoca a malária é mais 
frequente picar as pessoas mais tarde, à noite. Evitando picadas de mosquitos durante a 
noite pode reduzir drasticamente os casos de malária. Uma rede mosquiteira tratada com 
insecticidas para matar mosquitos vai nos proteger contra picadas nocturnas da malária.

Todos os que vivem em áreas onde há malária devem dormir debaixo de uma rede 
mosquiteira tratada com insecticidas de longa duração, mas isto, é absolutamente 
necessário para mulheres grávidas e crianças com menos de cinco anos de idade, 
incluindo os sero-positivos. Crianças , mulheres grávidas e sero-positivos são 
especialmente vulneráveis a malária. Oitenta e cinco porcentos (85%) das mortes 
por malária em cada ano estão entre crianças abaixo de cinco anos de idade.

Sermão 1: projeja o outro
Mensagem:

Todas as pessoas dentro 

da casa deveriam dormir 

debaixo de uma rede 

mosquiteira tratada com 

insecticidas de longa 

duração, especialmente 

mulheres grávidas e 

crianças com idade 

inferior a cinco anos, 

incluindo os sero-

positivos uma vez que 

são os mais vulneraveis 

à Malária.

Perigo para Mulheres grávidas e seus 

bebés

Mulheres grávidas e os seus filhos por 
nascer são também particularmente 
vulneráveis à malária, pois  a gravidez 
reduz a imunidade da mulher para 
doenças. Ela é mais susceptível a infecções 
de malária e corre um alto risco de ter 
doenças, uma anemia severa e até morte. A 
mãe pode morrer durante a sua gravidez 

por causa da malária, ou da anemia result-
ante da malária. Anemia faz com que os 
glóbulos vermelhos não transportem o 
oxigénio que o bebé precisa e faz com que 
a mãe seja vulnerável a sangramento exces-
sivo depois do parto.
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outro

um ao 

amem

A Malária na mãe aumenta o risco de 
aborto espontâneo, nado morto, parto 
prematuro e baixo peso ao bebé recém 
nascido, uma das principais causas da 
mortalidade infantil. 

Em áreas onde o número de casos de 
malária é muito alto,  as pessoas 
desenvolveram certas imunidades para a 
doença, a mãe com malária os sintomas 
não se manifestam, mas a doença continua 
a ser perigosa para ela e para o 
desenvolvimento do bebé. 

Além da anemia, a malária na mãe pode 
resultar em parasitas na placenta. A 
placenta é necessária para fazer chegar a 
alimentação na criança e os parasitas 
impedem a criança de receber uma 
nutrição apropriada, que resulta em baixo 
peso ao nascer e causando a criança a uma 
grande sobrevivência e um fraco 
desenvolvimento.

Redes Mosquiteiras tratadas com 

insecticida funcionam

A evidência  é clara. Redes mosquiteiras 
tratadas com uma insecticida protegem 
contra a malária. Um estudo mostra que o 
uso de redes mosquiteiras tratadas com 
insecticidas de longa duração reduz casos 
de malária em 62% comparado com o não 
uso das mesmas e em 43% comparado 
com o uso de redes mosquiteiras não 
tratadas com insecticida. Assim, o uso de 
redes mosquiteiras tratadas com 
insecticidas é um método comprovado na 
redução de picadas nocturnas de 
mosquitos e o número de casos de malária. 
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Introdução

“ Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda 
a tua alma e de todo o teu entendimento.’ Este é o grande e primeiro mandamento, O segundo semelhante a este, é: Amarás o 
teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas.’” (Mateus 22:36-40)

“A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, excepto o amor com que ameis uns aos outros; pois que ama o próximo tem cumprido 
a lei. Pois isto: Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e, se há qualquer outro mandamento, tudo nesta 
palavra se resume: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumpri-
mento da lei é o amor.” (Romanos 13:8-10)

“O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei” (João 15:12)

“Meus irmãos, qual é o proveito, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salva-lo? Se um 
irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento quotidiano, e qualquer dentre vós disser: Ide em 
paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se 
não tiver obras, por si só esta morta.” (Tiago 2:14-17)

“A religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas atribulações e a si 
mesmo guardar-se incontaminado do mundo.” 
(Tiago 1:27).

“Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, 
vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge; então, o lobo as arrebata e dispersa.” (João 10:11-12)

“Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei rectamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado; 
tirai-os das mãos dos ímpios” (Salmos 82:3-4)

Sermão Sugerido 1: projeja o outro
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Sermão 

Na Bíblia somos ordenados para amar um 
ao outro. Uma vez um doutor da lei 
tentou Jesus perguntando-lhe qual era o 
grande mandamento na lei, Jesus respon-
deu: “Amarás o Senhor, teu Deus, de todo 
o teu coração, de toda a tua alma e de 
todo o teu entendimento.” Este é o grande 
e primeiro mandamento, O segundo, 
semelhante a este, é: Amarás o teu 
próximo como a ti mesmo. Destes dois 
mandamentos dependem toda a lei e os 
profetas.’” (Mateus 22:36-40)

Na sua carta aos Romanos, Paulo 
instruiu-lhes. “ A ninguém fiqueis 
devendo coisa alguma, excepto o amor 
com que ameis uns aos outros; pois quem 
ama o próximo tem cumprido a lei. Pois 
isto: Não adulterarás, não matarás, não 
furtarás, não cobiçarás, e, se a qualquer 
outro mandamento, tudo nesta palavra se 
resume: Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo. O amor não pratica o mal contra 
o próximo, de sorte que o cumprimento 
da lei é o amor.” (Romanos 13:8-10)

Assim aprendemos que por amar um ao 
outro, nós cumprimos a lei, uma vez que 
este mandamento resume todos os 
mandamentos. Também aprendemos que 
estamos para amar o nosso próximo. Esses 
que vivem perto de nós apenas quanto nós 
amamos cuidam de nos mesmos.

Em João 15 12, Jesus é citado dizendo: 
“O meu mandamento é este: que vos 
ameis uns aos outros, assim como eu vos 
amei” (João 15:12). Não só devemos amar 
um ao outro, Devemos o amor de Jesus 
como nosso modelo; e quando 
consideramos como Jesus amou o povo, 
foi através das acções. 

Ele não disse  às pessoas para se amarem 
Ele mostrou-lhes por curar-lhes, por falar 
com elas, por acabar muito tempo com 
elas, e por lhes dar instruções da vida 
acerca de como viver vidas vibrantes, 
ambos na terra e nos céus.

Portanto, o nosso amor também deve 
manifestar-se em acções, a fé somente é 
melhor demonstrada através das acções. 
Tiago, um dos discípulos de Cristo, 
perguntou a um grupo de crentes: “Meus 
irmãos, qual é o proveito, se alguém disser 
que tem fé, mas não tiver obras? Pode, 
acaso, semelhante fé salva-lo? Se um irmão 
ou uma irmã estiverem carecidos de roupa 
e necessitados do alimento quotidiano, e 
qualquer dentre vós disser: Ide em paz, 
aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo, lhes 
dar o necessário para o corpo, qual é o 
proveito disso? Assim, também a fé, se não 
tiver obras, por si só esta morta.” 
(Tiago 2:14-17)
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Quando se chega a assuntos de saúde, o 
nosso amor e a nossa fé devem ser 
evidentes aos nossos próximos através das 
acções para proteger não somente a nos 
mesmos, mas um ao outro. Deus nos 
chama para proteger o vulnerável, todos, 
nas nossas próprias famílias e nos nossos 
vizinhos. No livro do Tiago, aprendemos 
que: “ A religião pura e sem mácula, para 
com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os 
órfãos e as viúvas nas suas atribulações e a 
si mesmo guardar-se incontaminado do 
mundo.” Tiago 1:27). 

Como adultos saudáveis, temos 
habilidades de tomar decisões para nós 
mesmos e agirmos mediantes elas. Se 
decidirmos que precisamos alguma coisa 
para a nossa protecção, podemos 
procurá-la. Mas uma criança pequena ou 
um bebé que está a crescer no colo da sua 
mãe não pode, e isto é especialmente 
verdade para os órfãos ou esses que não 
têm ninguém para lhes cuidar. Portanto 
depende de nós como protectores dos 
vulneráveis para lhes providenciar.

Protegendo os vulneráveis nas nossas 
famílias e comunidades da malária é uma 
responsabilidade que não podemos 
ignorar. A malária é um assassino entre 
nós, que mata mais de um milhão de vidas 
em todo o mundo por cada ano. Crianças 
principalmente são vulneráveis: de todos 
os que morrem por malária em cada ano, 
85% das mortes são entre crianças com 
menos de cinco anos de idade.

Mulheres grávidas e suas crianças nas 
barrigas são também as mais vulneráveis à  
malária. A gravidez faz com que a mulher 
seja mais susceptível a infecções de malária 
e ela aumenta o risco de doença e de 
morte. Mas não deve ser dessa maneira. 
Temos métodos comprovados de 
protecção contra malária e os mosquitos 
que provocam a doença. Temos evidências 
de que dormindo debaixo de um rede 
especial tratada com insecticida pode  
proteger nos contra malária. 

Os mosquitos que provocam a malária são 
aqueles que nos picam mais tarde a noite. 
Portanto se podemos nos proteger e 

protegermos as nossas famílias a noite, 
podemos grandemente reduzir a 
possibilidade de contrair malária. É por 
isso todas as pessoas em casas deveriam 
dormir debaixo de uma rede mosquiteira 
tratada com insecticida de longa duração, 
especialmente mulheres grávidas e crianças 
com menos de cinco anos de idade, uma 
vez que são as mais vulneráveis para 
malária.

Os nossos instintos dizem-nos para 
protegermos as nossas crianças do perigo 
que podemos ver. O que é que você faria 
se caminhasse com seu filho para cima de 
uma montanha e ele correr para parar 
sobre a borda de um penhasco? Você 
deixaria o seu filho sobre a borda perigosa 
sem se preocupar? Não, você poderia 
protégé-la, colocando-a perto de sí.
Mosquitos podem facilmente procurar e 
encontrar a sua família e infectarem-na 
com a doença. 
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Não podemos deixar as nossas crianças 
desprotegidas, tal como não podemos 
deixa-las inclinadas num penhasco 
perigoso.

Jesus não deixa o seu rebanho desprote-
gido. Ele diz nos no livro de João, “ Eu é o 
bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas 
ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a 
quem não pertencem as ovelhas, vê vir o 
lobo, abandona as ovelhas e foge; então, o 
lobo as arrebata e dispersa.” (João 10:11-
12) Jesus não deixa a ovelha desprotegida 
senão aparece o lobo. Nem deixaríamos as 
nossas famílias desprotegidas aos mosqui-
tos para a doença lhes pegar.

Façamos com que a nossa família esteja 
protegida, mas devemos fazer o que 
podermos para proteger os jovens e os 
necessitados que não podem ter famílias e 
recursos para sua protecção. Nas escritu-
ras, o Salmista diz-nos para defendermos o 
pobre e os mais jovens: “Fazei justiça ao 
fraco e ao órfão, procedei rectamente para 
com o aflito e o desamparado. 

Socorrei o fraco e o necessitado; tirai-os 
das mãos dos ímpios” (Salmos 82:3-4). 
Quem poderá ser mais vulnerável mais do 
que uma pequena criança? As nossas 
comunidades devem trabalhar juntas para 
terem certeza de que todos os filhos de 
Deus estão protegidos com a rede 
mosquiteira tratada com insecticidas, e 
saber como usa-la de uma forma 
adequada.

Nós sabemos que malária é provocada 
pelas picadas de mosquitos. Sabemos o 
tipo de mosquito que transmite a malária 
é aquela que geralmente pica as pessoas 
um pouco tarde, á noite. 

Dormindo debaixo da rede mosquiteira 
tratada com insecticida é o caminho 
comprovado para evitar as picadas desses 
mosquitos e a doença que eles trazem. 
Somos chamados para ser como pastores e 
protegermos a nós mesmos. Somos 
também chamados para amarmos o nosso 
próximo como a nós mesmos, e para 
defender o pobre, os que não tem pais, e 
os necessitados. 

Portanto todos nós devemos fazer o que 
podermos para proteger um ao outro 
contra malária com a estratégia 
comprovada de uso da rede mosquiteira 
tratada com insecticida de longa duração.
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Introdução

A Malária é sobretudo perigosa para mulheres grávidas e aos bébés que elas levam. Em 
África somente, cerca de 25 biliões de mulheres grávidas por cada ano estão sob risco de 
infecção durante a sua gestação. A gravidez reduz a imunidade da mulher para a doença, 
fazendo dela mais susceptível para infecções de malária e aumentando o risco da doença, 
uma anemia severa e morte. A mãe pode morrer durante a gravidez por causa da malária 
por si só, ou por causa da anemia resultante da malária. Anemia faz com que os glóbulos 
vermelhos não transportem o oxigénio que o bébé precisa e faz com que a mãe seja 
vulnerável a sangramento excessivo depois do parto.

A Malária na mãe também prejudica o bébé. Aumenta o 
risco de aborto espontâneo, nado morto, e partos 
prematuros e baixo peso nos bébésrecém-nascidos prin-
cipais causas da mortalidade infantil. a malária na mãe 
pode resultar em parasitas na placenta. 

A placenta é necessária para fazer a alimentação ao bébé 
e os parasitas impedem a criança de receber uma 
nutrição adequada. Um recém-nascido desnutrido 
possui baixo peso podendo levá-lo à morte e a 
problemas de desenvolvimento.

Sermão 2: prepare o presente de deus
Mensagem:

As mulheres grávidas 

devem tomar duas doses 

de medicamentos 

anti-maláricos 

prescritos pelo agente 

de saúde 
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Tratamento Intermitente Preventivo(TIP)
Protecção para a Mãe e o Bebé

Felizmente temos métodos comprovados 
para reduzir a possibilidade das mães 
contraírem malária durante a gravidez. A 
Organização Mundial da Saúde recomenda 
a combinação das intervenções: O uso de 
redes mosquiteiras tratadas com 
insecticidas (RMTI), e tratamento 
intermitente preventivo  (TIP). 

Actualmente, o medicamento mais efectivo 
para TIP é Sulfadoxina -Piramitina (SP), e 
todas as mulheres grávidas devem receber 
no mínimo duas doses de TIP durante as 
consultas pré-natais no segundo e no 
terceiro trimestres da gravidez. Este TIP 
tem mostrado eficiência na redução da 
possibilidade das mães contraírem malária, 
por isso todas as mulheres grávidas devem 
ser encorajadas a procurar este 
medicamento.



28 travando o assassino

Sermão

“Heranças de Deus são os filhos; o fruto do ventre seu galardão” (Salmos 127:3)

“Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e, antes que saísses da 
madre, te consagrei, e te constitui profeta das nações.” (Jeremias 1:5)

“Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo 
entregou por ela.” (Efésios 5:25)

Sermão Sugerido 2: prepare-se para o presente de deus

A coisa mais 

importante é 

proteger a 

saúde da mãe 

e da criança 

enquanto a criança 

se desenvolve 

dentro do utero.

Perigo para Mulheres grávidas e seus 

bebés

A nova vida é preciosa. É uma das grandes 
dádivas de Deus. As Escrituras dizem-nos: 
“Herança de Deus são os filhos; o fruto do 
ventre seu galardão” (Salmos 127:3). Não 
devemos aceitar de ânimo leve este dom e 
não nos prepararmos para o nascimento 
da criança ou proteger a sua saúde.

Deus espera um plano especial para o bebé 
antes do seu nascimento. Ele espera que 
planifiquemos grandes coisas para as 
nossas crianças justamente como Ele 
planificou para os seus filhos. 

Como Deus disse ao Profeta Jeremias, 
“Antes que eu te formasse no ventre 
materno, eu te conheci, e, antes que saísses 
da madre, te consagrei, e te constitui 
profeta das nações.” (Jeremias 1:5). 

Deus esperava grandes coisas de Jeremias e 
estava preparado para o seu nascimento e a 
tornar-se um grande sacerdote e profeta, 
como foi. Da mesma maneira, pais devem 
preparar a saúde dos seus próprios filhos.
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Há muitas coisas que podemos fazer 
quando estamos a preparar a vinda de um 
novo bebé. 

O passo mais importante é proteger a 
saúde da mãe e da criança enquanto está se 
desenvolvendo no ventre. Um dos grandes 
perigos para a criança é a malária na mãe. 
A mãe também deve ser protegida, uma 
vez que é muito vulnerável a malária 
durante a gravidez. Pode facilmente 
apanhar a malária durante a gravidez 
afectando-se a ela e ao desenvolvimento 
do bebé. 

O perigo da malária na gravidez inclui a 
morte da mãe, aborto espontâneo, parto 
prematuro, bébés desnutridos. Portanto 
as mães precisam dos conhecimentos de 
um profissional de saúde formado. As 
mulheres grávidas devem tomar duas 
doses de medicamentos anti-maláricos 
prescritos pelo profissional da saúde. 

Deus providenciou-nos de pessoas 
motivadas em aprender para se tornarem 
médicos e deu-nos instrumentos de fazer 
medicamentos a partir da terra. 

Devemos procurar e usa-los. Felizmente, 
temos medicamento chamado de 
Tratamento Intermitente Preventivo 
(TIP), que uma mulher pode tomar 
durante a gravidez para proteger a si e ao 
seu bébé da malária. Todas as mulheres 
grávidas podem devem 2-3 doses de TIP 
durante a gravidez, depois de sentir o 
primeiro movimento da criança, como 
parte da consulta pré-natal. 

Como religioso, espera-se que ame a sua 
mulher abnegadamente como Cristo 
amou a Igreja. Em Efésios, Deus ordena: 
“Maridos, amai vossad mulheres, como 
também Cristo amou a igreja e a si mesmo 
entregou por ela.” (Efésios 5:25). Isto 
significa que você a ama por protege-la , e 
ajuda-la a viver saudavelmente, incluindo 
durante a gravidez. E sobre as mães, 
devemos ter certeza de que vão ao 
profissional da saúde e recebem 
medicamentos anti-maláricos logo que 
estiverem grávidas.
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Devemos procurar o conhecimento de 
profissionais de saúde treinados. 

A gravidez é um dos momentos mais 
importantes para fazer isso. Temos uma 
tarefa muito importante, a de proteger a 
mãe e o bebé da devastação pela malária. 
Felizmente, temos medicamento criado 
pela sabedoria dada por Deus, para a 
protecção contra malária durante a 
gravidez. 

Futuras mães devem fazer um visita ao 
profissional de saúde para o seu TIP logo 
que elas descobrirem estar grávidas. 
Recorde-se, uma criança é uma das 
dádivas mais preciosas que Deus poderá 
nos dar. Devemos cuidar deste dom de 
todas as coisas e proteger a criança da 
doença.

uma criança

é uma das dádivas mais 

preciosas que

deuspoderá nos dar.
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Introdução

A malária alastra-se através das picadas dos mosquitos durante a noite, num 
momento em que muitas pessoas estão em suas casas. Todavia reduzir o número 
de mosquitos numa casa ajudará a proteger as famílias e a controlar a expansão da 
doença.  

Para reduzir os mosquitos ou mesmo eliminá-los numa casa, a Organização 
Mundial da Saúde recomenda a fumigação das paredes dentro ou fora da casa com 
insecticidas de longa duração, conhecidos como “Pulverização Intra-Domiciliária”. 

O insecticida mais eficaz para matar o mosquito e lutar 
contra o alastramento da malária é o “DDT”. 

Muitos governantes implementam o programa de 
Pulverização Intra-Domiciliária, nos seus países. No 
entanto seja receptivo a iniciativas de Pulverização 
Intra-Domiciliária, se o Ministério da Saúde do vosso 
governo mandar representantes para fazer isso.

A Pulverização Intra-Domiciliária tem mostrado a 
redução da quantidade de mosquitos numa casa, o 
controlo da expansão da malária e vidas salvas.

Sermão 3: derrote o inimigo 
Mensagem:

Seja receptivo a 

iniciativas de 

pulvirização dentro ou 

fora das casas, pois 

isto tambem previne a 

malária. 
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escrituras

“Tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro, e as 
pôs no alforge de pastor, que trazia, a saber, no surrão; lançando mão da sua funda, 
foi-se chegando ao filisteu”. (I Samuel 17:40).

“Respondeu David a Saul: Teu servo apascentava as ovelhas de seu pai; quando veio 
um leão ou um urso; e tomou um cordeiro do rebanho e sai após ele, e o feri, e livrei 

Sermão sugerido 3: derrote o inimigo 

Sermão

Quando David estava a preparar-se para 
lutar contra Golias, não parecia provável 
aos israelitas ou aos filisteus que ele iria 
ganhar. Parecia não haver esperança para 
os israelitas que este jovem pastor poderia 
derrotar um gigante como Golias. Golias 
era muito forte e vinha lutando por muito 
tempo. O rei Saul tentou desencorajar 
David de lutar contra o gigante, dizendo a 
ele que era somente “ um jovem enquanto 
que Golias era um homem de guerra desde 
a sua juventude.”

No entanto como sabemos pelas 
Escrituras, o jovem pastor lutou com o 
Golias, e venceu, matando o gigante 
poderoso com uma pedra da sua funda. 

David preparou-se para esta batalha por 
colectar cinco pedras e a sua funda
confiável. “Tomou o seu cajado na mão, 
e escolheu para si cinco pedras lisas do 
ribeiro, e as pôs no alforge de pastor, que 
trazia, a saber, no surrão; lançando mão 
da sua funda, foi-se chegando ao filisteu”. 
(I Samuel 17:40). 

David tinha habilidade de usar a funda 
como sua arma. Usou para defender-se dos 
leões e ursos quando estava a proteger o 
rebanho do seu pai. Já tinha provado ele 
ser uma arma confiável. Quando as 
ameaças são perigosas como o gigante 
Golias, nos também devemos usar as 
armas que temos e sabemos bem trabalhar 
com elas para nos protegermos.



qualquer pessoa 
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perigosa 

a malária é

para qualquer pessoa

e pode mesmo matar 

Na nossa região, a doença da malária 
poder ser como um gigante. É o assassino 
número um das crianças menores de cinco 
anos de idade em muitos lugares de África. 
A malária na mulher grávida aumenta o 
risco de aborto espontâneo, nado morto, e 
parto prematuro e bébés desnutridos. A 
malária é perigosa para todos e pode por 
outro lado matar adultos saudáveis. 
Podemos sentir-nos fracos contra a 
malária. Podemos também pensar que ela 
é parte da vida e que nada podemos fazer. 
Isto não é verdade. Nós temos armas que 
foram comprovados no combate à malária, 
tal como David tinha sua funda confiada e 
pedras. Devemos usar essas armas para nos 
protegermos e protegermos as nossas 
famílias contra a malária.

A malária é alastrada pelas picadas de 
mosquitos O tipo de mosquito que 
provoca a malária geralmente pica durante 
a noite, quando estamos em nossas casas. 
Reduzir ou eliminar a quantidade de 
mosquitos nas nossas casas é uma defesa 
poderosa contra a malária. Felizmente, 

temos um insecticida que pode ser 
fumigado dentro e fora das nossas casas 
para matar os mosquitos, e que permanece 
nas paredes por muito e longo tempo. Se o 
Ministério da Saúde enviar uma equipe 
para fumigar a sua casa dentro e fora 
usando este insecticida é importante par-
ticipar no programa e aceitar ter casa 
fumigada. Seja receptivo a essas iniciativas 
locais de fumigação de casas (dentro e 
fora) uma vez que isto também previne a 
malária. Se a sua casa fôr fumigada, 
certifique-se que as paredes não são 
lavadas, assim o insecticida permanecerá 
por muito tempo nelas. 

Apesar de a malária ser perigosa, não 
somos desprovidos de poder para 
combate-la; pelo contrário, temos armas 
provadas contra esta doença. Dormir de 
baixo da rede mosquiteira tratada com 
insecticidas é uma das armas conhecidas 
que nos pode proteger da malária. Estas 
redes protegem-nos durante a noite, 
quando os mosquitos estão mais activos. 
Fumigar fora e dentro das nossas casas, é 
uma outra arma poderosa do nosso arsenal 
contra a malária. Devemos usar todos os 
métodos comprovados disponíveis para 
combater este assassino.  
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encerrando com um 

“truque”

perigoso

TÃO 

goliasquanto o gigante

As ovelhas que David protegia poderiam 
parecer indefesas contra leões e ursos que 
tentavam atacá-las; mas não eram. As 
ovelhas tinham David e a sua poderosa 
arma para protege-las. Quando ele tentava 
persuadir à Saul para deixa-lo lutar contra 
Golias, David disse, “Teu servo 
apascentava as ovelhas de seu pai; quando 
veio um leão ou um urso; e tomou um 
cordeiro do rebanho e sai após ele, e o feri, 
e livrei o cordeiro da sua boca; 
levantando-se ele contra mim, agarrei pela 
barba, e o feri, e o matei. (I Samuel 
17:34-35). David tomou seriamente a 
responsabilidade de proteger as ovelhas e 
tornou-se talentoso na luta contra leões e 
ursos que vinham prejudicá-lo. 

Nós não somos diferentes. Tomemos a 
responsabilidade para nos protegermos da 
malária e protegermos as nossas famílias, 
usando seriamente as armas que temos 
contra esta doença. Façamos o que 
podemos para tirar os mosquitos das 
nossas casas, participando nos programas 
existentes de pulverização das paredes das 
nossas casas, com um insecticida seguro e 
duradouro. 

Este insecticida reduzirá a quantidade de 
mosquitos nas nossas casas, reduzindo 
também as chances de contrairmos 
malária. Usemos todas as nossas armas 
que temos para combater este 
assassino.
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Introdução

A malária pode atacar qualquer pessoa, a qualquer momento, e pode ser fatal. Todavia, é 
essencial ser capaz de reconhecer os sintomas da malária e procurar tratamento médico o 
mais cedo possível. Os sintomas da malária incluem a febre, tremores de frio, dores de 
cabeça, dores nos músculos e fadiga. A pessoa infectada pode também ter náuseas, 
vómitos e diarreia. A malária pode causar malária anemia e icterícia (amarelamento nos 
olhos) por causa da perda dos glóbulos vermelhos. Um simples teste de sangue feito na 
Unidade Sanitária, pode revelar se a pessoa está ou não infectada de malária.

Uma pessoa com estes sintomas deve ser levada para o centro de saúde 
para testagem e tratamento o mais cedo possível. Se a pessoa infectada 
não receber tratamento atempado, a malária pode ser fatal. 
A malária é especialmente perigosa para crianças e as mulheres 
grávidas. Eles devem ser observados de perto, para caso 
apresentem sintomas de malária serem tratados 
imediatamente. 

Reconhecer os sintomas 

desta doença e procurar 

urgentemente tratamento 

ajudará a 

Sermão 4: procure e encontrará  
Mensagem:

É importante 

reconhecer 

os sintomas da malária 

e procurar tratamento 

o mais cedo possivel 

numa unidade 

sanitária.

salvar

 

vidas



procuresaúde   

Estamos 

também em  

de grande parte 

controlo 

da nossa 

estamos em 

controlo das

nossas

acções 
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Escrituras

“Por isso, vos digo: Pedi, e dar-vos-á; buscai e achareis; batei, e abrir-se-á. Pois todo 
o que pede recebe; o que busca encontra; e a quem bate, abrir-lhe-á”.  
(Lucas 11-9-10)

Sermão Sugerido 4: Procure e Encontrará  

Sermão

Quando temos um problema podemos 
ignora-lo e esperar que este se vá? Se há 
um buraco no tecto da nossa casa, 
fixar-se-á por si? Será que um carro com 
um pneu vazio pode reparar-se por si só 
sem a nossa ajuda? Não, temos que 
reconhecer os problemas, encará-los e 
trabalhar para fixá-los.

Deus não espera que nos sentemos 
relaxados e deixemos os nossos sem 
resposta. Temos que crer em Deus e 
aceitar os planos que ele tem para nós. 
Nós temos controlo das nossas acções. 
Estamos também no controlo da nossa 
saúde. Podemos fazer boas escolhas de 
entre comidas que temos disponíveis para 
nutrirmos os nossos corpos. Podemos 
evitar comidas não saudáveis e o álcool. 

Devemos estar a par das doenças que nos 
ameaçam e como devemos evitá-las 
incluindo a malária.

Uma das doenças comuns mais perigosa 
que temos na nossa zona é a malária. A 
malária dizima anualmente, 212 milhões 
de pessoas em África. É a causa número 
um de morte de bébés com uma idade 
inferior aos cinco anos na África 
Subsahariana e mata anualmente até um 
milhão de pessoas em todo o globo. 

A malária é expandida pelo mosquito que 
habitualmente pica durante a noite 
enquanto estamos em nossas casas. 



No livro de Lucas, Jesus ensina os seus 
discípulos muitas coisas. Ele fornece-lhes 
as palavras que se tornam a oração do 
Senhor. Jesus usa também muitas 
histórias, chamadas de parábolas para 
ensinar lições importantes aos seus 
seguidores. Na parábola do amigo 
persistente, Jesus disse aos seus discípulos 
acerca de três amigos, incluindo um que 
não ficou de braços cruzados e deixar que 
o amigo vá com fome. Nesta história, um 
homem viajava num longo curso e chegou 
esfomeado na casa do seu amigo. O amigo 
não tinha comida para compartilhar com 
o viajante, no entanto foi a casa do outro 
amigo para pedir comida para o amigo 
esfomeado. A família do terceiro homem, 
já tinha comido e estava deitada na cama, 
assim ele recusou-se a vir à porta. O amigo 
não desistiu, continuou a pedir licença até 
que o homem levantou-se e 
deu-lhe a comida para o seu amigo.
Depois de compartilhar esta história com 
os seus discípulos Jesus disse, “Por isso, 
vos digo: Pedi, e dar-vo-la; buscai e 
achareis; batei, e abrir-se-á. Pois todo o 
que pede recebe; o que busca encontra; e a 
quem bate, abrir-lhe-á” (Lucas 11-9-10)

Jesus diz nos para procurarmos, devemos 
procurar a sabedoria, procurar 
inteligência, e procurar resposta para os 
problemas que encontramos.

A malária é um dos nossos grandes 
problemas de saúde. Pode afectar todos 
em qualquer momento, e as crianças e 
mulheres grávidas são especialmente as 
mais veneráveis para esta doença 
debilitante. No entanto desesperamos 
contra esta doença poderosa. Se 
conhecermos os sintomas da malária e 
procuramos tratamento imediato quando 
vemos sintomas podem lutar com ela 
(malária) com os medicamentos. É 
importante reconhecer os sintomas da 
malária e procurar tratamento o mais 
rápido possível nas unidades sanitárias.

Se tu ou alguém que conheces tem febre, 
fraquezas, dores de cabeça, dores nas 
articulações, fadiga, cansaço, deves 
suspeitar a malária e procurar o 
tratamento. Também estejas atentas as 
náuseas, vómitos e diarreias, já que podem 
ser sinais de malária também. A malária 
pode causar anemia e amarelamento dos 
olhos (bílis). Vendo o amarelamento dos 
olhos e considere um sinal de icterícia 
(malária).

Deus houve as 

nossas orações mas 

espera acções de 

nós quando somos 

encarrados com uma 

deficuldade como a 

málaria 
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Se você ou alguém próximo de si tem estes 
sintomas visite o serviço de saúde o mais 
rápido possível para a testagem. Pode ter 
medicamentos para tratar a doença. 
Alguém infectado com malária terá uma 
melhor chance de recuperar se a pessoa 
tomar medicamentos logo que os sintomas 
forem notados e a malária for testada.

Deus espera que nós sejamos persistentes 
nas nossas acções. Como o homem 
persistente , devemos procurar, pedir, e 
pedir licença. Devemos procurar sabedoria 
nos perigos que encaramos incluindo os 
sintomas da malária. Devemos procurar e 
pedir ajuda, batendo à porta até que a 
doença mortal seja tratada. 

Deus ouve as nossas orações, mas espera 
acções e persistência de nós, quando 
somos encarados com uma dificuldade 
como malária. A porta não será aberta se 
não bateres nela. A doença não será curada 
se não procurares o tratamento.
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curada

a doença não será

se não procurares o

 tratamento



travando o assassino 39

Introdução

Ao longo do ano, malária torna-se resistente à medicação que era altamente eficaz no 
tratamento da doença no passado. Resistência significa que os parasitas da malária não 
são eliminados pelos medicamentos e os comprimidos já não curam mais a doença. 
Quando os comprimidos não são suficientemente fortes para matar todos os parasitas da 
malária que infectam a pessoa, podem permitir que o mais forte sobreviva. Estas 
parasitas fortes da malária podem se multiplicar, e a infecção resultante será resistente 
a medicação.
 
A doença pode tornar-se resistente a medicamentos se os pacientes não tomarem 
comprimidos correctamente como foram instruídos pelo profissional de saúde. 
Resistência também pode ocorrer através de mudanças na doença que permite a 
sobrevivência e resiste a medicação. Para combater a resistência da malária a 
comprimidos, especialistas em medicina desenvolveram regime de tratamentos que 
combina mais do que um tipo de comprimidos anti-maláricos com outro. Se o parasita 
de malária mutar é muito provável que a mutação permitir-lhe-á tornar resistente a 
ambos medicamentos. A terapia da combinação de comprimidos pode ajudar evitar a 
emergência da malária que é resistente à medicação.

Os parasitas da malária num País podem ser diferentes dos parasitas da malária num 
outro País ou outra parte do mundo. Medicação de malária que é eficaz numa área pode 
não ser eficaz numa outra área. Portanto é muito importante seguir a linha de 
tratamento aprovado pelos seus governantes. 

Sermão 5: Vai á Distância 
Mensagem:

Siga o tratamento 

directo como as 

directrizes dos 

profissionais de 

saúde e complecta todo 

o tratamento e tenha 

certeza de que a 

malária está curada e 

não vai se tornar 

resistente à 

medicação.

TRATAMENTO

TOMAR   TUDO
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O pessoal de saúde no seu local terá informação no tipo da parasita de malária que está 
infectando pessoas na sua área, e vai prescrever para você os comprimidos mais eficazes. 
A sua responsabilidade é preencher a sua receita a uma farmácia de reputação, e assim 
seguir a linha do tratamento como o pessoal de saúde direccionou. 

Completa todo o tratamento, assegurar que a malária esteja curada, e não vai tornar 
resistente a medicação.

A malária é uma doença poderosa e mortal, desimando mais de um milhão de pessoas 
em cada ano no mundo inteiro. Cientistas, médicos profissionais, funcionários de 
governos estão a trabalhar para combater a doença e a fazer de tudo para acompanhar as 
suas mudanças. O seguimento das recomendações destes peritos ajudará você e a sua 
congregação a combater este assassino (malária).combater

este



limpa onde vives para 

que os mosquitos não 

se reproduzam – remova 

águas estagnadas e 

tire o lixo que está 

em volta de onde vives 
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Escrituras

“Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais; aquietai-vos e vede o 
Livramento do SENHOR que hoje, vos fará, porque os egípcios que hoje 
vedes, nunca mais os tornareis a ver.” (Êxodo 14:13)

“Assim, o Senhor livrou Israel, naquele dia, da mão dos egípcios; e Israel 
viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que 
o Senhor exercitara contra os egípcios; e o povo temeu ao Senhor e con-
fiou no SENHOR e em Moisés, seu servo.” (Êxodo 14:30-31)

Sermão Sugerido 5: Vai á Distância 

Sermão

Na vida, o caminho que devemos levar 
pode ser longo e com dificuldades. A 
solução de problemas sérios é raramente 
rápida e fácil. Os israelitas sofreram por 
muitos anos vivendo como escravos no 
Egipto debaixo do Faraó e sabiam que 
escapando do Egipto e esta vida de servo 
não poderia ser simples ou fácil. Eles 
ansiavam retornar a sua terra natal e 
encontrar a liberdade, mas não sabiam 
como escapar.

Felizmente para os Israelitas, Moisés tinha 
forca e perseverança de lhes liderar para 
liberdade. Deus chamou Moisés e 
enviou-lhe de tirar os israelitas da servidão 
– uma tarefa difícil. Moisés primeiro 
rejeitou alegando ser incapaz de salvar o 
povo de Deus, mas ele respondeu o 
chamamento de Deus. Ele foi ao Faraó e 
disse, “Deixa o meu partir”. Faraó 
recusou e não deixou os israelitas irem até 
Deus enviar dez pragas no Egipto. 
Perseverança é o que salvou os israelitas, e 
perseverança é o que nós precisamos para 
nos protegermos.
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Temos um perigoso assassino entre nós. 

A malária espalhada por picadas de 
mosquitos mata mais de um milhão de 
pessoas no mundo por cada ano.212 
milhões de pessoas ficam doentes por cada 
ano somente em África. Temos métodos 
para evitar picadas de mosquitos, tais 
como dormir debaixo de uma rede 
mosquiteira tratada com insecticida de 
longa duração e fumigando o insecticida 
dentro e fora das nossas casas. Estes 
podem ser a nossa primeira linha de 
defesa. 

Todavia, se você ou alguém na sua família 
ficar doente com malária, tu deves 
procurar o tratamento próprio como os 
seus governantes locais advertem para uma 
recuperação total. 

Os medicamentos que são eficazes contra 
malária numa área podem não ser eficazes 
na outra área, assim é muito importante 
estar a par daquilo que o seu governante 
está recomendando e ir ter com agente de 
saúde formado que segue essas 
recomendações.

O parasita que causa a doença da malária 
pode ser resistente a medicamentos. 

Resistência significa que esses 
medicamentos já não são mais eficazes 
contra a malária. Se os medicamentos não 
são tomados adequadamente e o doente 
falha a dosagem e pára de tomar os 
medicamentos, simplesmente porque está 
se sentindo bem, aumenta a possibilidade 
da malária tornar-se resistente a 
medicação. Portanto, é importante seguir 
a linha do tratamento como o pessoal de 
saúde orientou e completar todo o 
tratamento para assegurar que a malária 
está curada e não vai tornar-se resistente à 
medicação. Precisamos de todas as armas 
que temos para combater esta doença 
assassina e não ter recursos para ter 
medicamentos torna-nos incapazes de 
lutar contra isto. Se você ou um membro 
da sua família deve tomar medicamentos 
da malária, você deve ter certeza de que 
está a seguir todo o tratamento completo 
para a malária estar completamente 
eliminada do organismo e não se tornar 
resistente.

A perseverança é que salvou os israelitas, 
como viajaram uma grande distância da 
escravidão no Egipto para a liberdade na 
Terra da Promessa. Moisés também foi 
perseverante na liderança deles para a 
Terra Prometida. Depois de o Faraó 
libertar os israelitas, ele mudou da ideia e 
enviou seus soldados atrás deles como 
diante do Mar Vermelho. Sendo 
perseguido pelos soldados Egípcios. 
Moisés também teve que ouvir muitas 
reclamações vindas dos israelitas. Moisés 
era enfurecido e criticado por ter-lhes 
tirado da segurança que conheciam no 
Egipto para morrerem no deserto. Moisés 
poderia ter deixado. Em vez disso, ele 
tinha certeza e força, dizendo-lhes: 
“Moisés, porém, respondeu ao povo: Não 
temais; aquietai-vos e vede o Livramento 
do SENHOR que hoje, vos fará, porque 
os egípcios que hoje vedes, nunca mais os 
tornareis a ver.” (Êxodo 14:13). 
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seu governo e 

ouvir os conselhos do 

especialistas de cuidados de saúde. 

seguir as directrizes por eles desenvolvidas 

Você precisará deles de forma a  

 “percorrer a distância”

Na sua caminhada á boa saude.

Deus disse a Moisés para levantar o seu 
cajado e bater o mar e divida-lo. Moisés 
fez como havia sido dito e o mar 
dividiu-se, permitindo os israelitas  
passarem seguros. Os soldados Egípcios 
perseguindo-os foram engolidos pelo Mar 
Vermelho.

Sob a liderança de Moisés, os israelitas 
continuaram a escapar dos Egípcios. As 
escrituras nos dizem que: “Assim, o 
Senhor livrou Israel, naquele dia, da mão 
dos egípcios; e Israel viu os egípcios 
mortos na praia do mar. E viu Israel o 
grande poder que o Senhor exercitara 
contra os egípcios; e o povo temeu ao 
Senhor e confiou no SENHOR e em 
Moisés, seu servo.” (Êxodo 14:30-31). 
Moisés liderou os israelitas na sua longa 
jornada nas grandes distâncias para a 
liberdade e segurança, embora tivessem 
passado 40 anos antes de chegar à sua 
nova casa na Terra Prometida.

Recuperando da malária pode ser igual a 
uma longa jornada. Você deve ouvir as 
recomendações de especialistas da 
medicina, quem providenciam conselhos 
de como curar esta doença perigosa. O 
curso de medicina pode parecer longo, 
mas você deve “percorrer a distancia”, 
como os israelitas seja persistente, e tomar 
toda as doses recomendadas pelo 
profissional da saúde.

Moisés ouviu a Deus, mesmo quando não 
pensava que era capaz daquele tipo de 
bravura e esperada eloquência. Ele ouviu e 
o mais importante, nunca deixou quando 
a tarefa era difícil. Perseverança é 
necessária para qualquer viagem, não 
importa se é longa para casa ou para voltar 
a boa saúde depois do caso da malária. 
Ouvir os conselhos dos vossos governantes 
e especialistas de cuidados de saúde e 
seguir as linhas por eles desenvolvidas. 
Voce precisara deles de forma a “percorrer 
a distância” na sua jornada para a boa 
saúde.
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Introdução

Deus espera de nós para tomarmos conta da terra e de nós mesmos – Sua criação 
maravilhosa. Temos o poder de proteger a fertilidade da terra e alegrar pela sua 
produção, como Deus quer. Entretanto, nós também somos capazes de destruir a terra e 
a nós mesmos por falha de cuidar adequadamente.

Doenças como a malária podem espalhar-se rapidamente num ambiente não limpo. 

Você pode reduzir o alastramento da doença na sua comunidade 
estimulando a sua congregação para ajudar na limpeza do ambi-
ente, para que mosquitos não reproduzam, tapando água 
potável, cobrindo as águas estagnadas, e tirando o lixo ao redor 
das nossas propriedades. 

Controlar a população do mosquito é crucial na redução do 
alastramento da doença, porque mosquitos que carregam e 
espalham malária reproduz-se nas águas estagnadas.Qualquer 
sítio com águas paradas pode ser lugar da reprodução de mos-
quitos.  Em qualquer área onde há águas estagnada mosquitos 
adultos podem pôr os seus ovos. 

Sermão 6: Honre a Criação de Deus  
Mensagem:

É importante 

reconhecer 

os sintomas da 

malária e procurar 

tratamento o mais 

cedo possível numa 

unidade sanitária.
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Eliminando sítios com águas estagnadas ao redor das nossas casas poderá reduzir lugares 
onde mosquitos podem reproduzir-se, e desenvolver-se aumentando o risco de malária. 
Outra acção preventiva que honra a criação de Deus inclui limpeza, e tirar lixo, vasos, 
tapar buracos e cobrir charcos de águas estagnadas.

 

 prevenção 
é melhor do que a 

cura



cuidar

Deus espera de nós 

cuidarmos a

Terra
e de  

nós mesmos
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Escrituras

“Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para culti-
var e o guardar” (Génesis 2:15)

Sermão Sugerido 6: Honre a Criação de Deus

Sermão

Quando Deus criou a Terra, ele 
abençoou-a com uma beleza agradável. 
Mares azuis, montanhas com neve, 
florestas verdes e desertos de ouro para os 
olhos verem. Quando colocou o homem 
na Terra, Ele deu-lhe dons para esta 
beleza, com a sua poderosa responsabili-
dade por esta terra. Como lemos no livro 
de Génesis, “Tomou, pois, o Senhor Deus 
ao homem e o colocou no jardim do Éden 
para cultivar e o guardar” (Génesis 2:15). 
Deus colocou o homem no jardim de 
Éden para cultivar e guardar. Ele quer 
possamos agir como guardiões desta terra 
linda que nos deu e para usá -la para 
plantar alimentos nutritivos para a nossa 
alimentação.

Deus espera de nós para tomar conta da 
Terra e de nós mesmos. Temos o poder 
para proteger a riqueza da terra e de 

alegrar da sua produção como Deus quer. 
No entanto, nós também somos capazes 
de destruir a terra e a nós mesmos por 
falhar de cuidar adequadamente. Doença 
pode se alastrar rapidamente num 
ambiente não limpo. Se nós atiramos o 
lixo para o chão sem o depositar 
correctamente, desrespeitaremos a criação 
de Deus e causando um perigo para a 
nossa saúde por permitir o alastramento 
da doença.

Devemos tomar um esforço especial para 
nos proteger da doença mortífera. A 
malária é espalhada através das picadas de 
mosquitos. Anualmente, 247 milhões de 
pessoas são atacadas com a malária em 
todo o globo e mais de um milhão de 
pessoas morem. África é especialmente 
batida pela malária. 



água

estagnada

remover
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Duzentos e doze (212) milhões de casos 
de malária e 91% de mortas no mundo 
pela malária ocorrem na África em cada 
ano. Crianças estão entre os mais 
vulneráveis, como 85% das mortas de 
malária em cada ano são entre crianças 
com idade abaixo de cinco anos. A malária 
é o assassino número de crianças abaixo de 
cinco anos em muitas partes da África.

Mulheres grávidas também são 
particularmente vulneráveis à malária 
como a gravidez reduz a imunidade da 
mulher na doença, fazendo delas mais 
susceptível a infecções de malária e 
aumentar o risco da doença e morte. A 
malária na mãe aumenta o risco do aborto 
espontâneo, nado morto, e parto 
prematuro e baixo peso nos bebes, que 
pode ser fatal. Se podemos controlar o 
crescimento de mosquitos que espalham 
esta doença, podemos salvar muitas vidas.

Os mosquitos precisam de águas 
estagnadas para-se reproduzir. Eles põem 
os seus ovos na água, onde crescem as 
larvas, ate tornarem-se em insectos 
adultos. 

Mesmo pequenas áreas de água fora 
podem se tornar lugares da produção de 
mosquitos. Vendo ao redor da sua casa e 
tenha certeza de que não tens áreas com 
águas estagnadas. 

Guarda o seu ambiente limpo, para que 
mosquitos não se reproduzem tirar agua 
estagnada e tirar o lixo ao redor da sua 
propriedade. Baldes vazias, pneus, latas, 
carinhas de mão e todas as áreas onde a 
água pode ficar, como armadilha ou outra 
cobertura pode providenciar uma área 
para os mosquitos adultos porem os seus 
ovos e através delas viverem as larvas. Se tu 
veres qualquer sítio com águas estagnadas, 
tapa e remove o objecto para não mais ser 
receptáculo de água.



poder

parar

de
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poderde

pararesta 

doença destruidora 

Temos o

Podemos começar com as nossas casa e o 
chão ao redor das nossas casas. Depois de 
termos certeza de que essas áreas estão 
limpas não tem recipientes ou lugares com 
águas paradas que poderia atrair 
mosquitos, podemos virar as nossas 
atenções para as nossas comunidades. 
Mesmo que a sua própria casa esteja livre 
de áreas com águas paradas, os mosquitos 
reproduzem somente em pequenas casas 
na rua podem vir na tua casa e infectar a 
sua família. Recipientes de águas paradas 
podem ser removidos de toda a 
comunidade. 

Devemos nos unir como uma comunidade 
e suportarmo-nos uns aos outros e neste 
esforço de reduzir a população de 
mosquitos e controlar o alastramento da 
malária. Podemos começar um grupo na 
igreja organizar limpezas na comunidade. 
Estarei te pedindo a sua ajuda neste 
esforço.

Deus tem nos abençoado com uma terra 
linda. É nossa responsabilidade de 
#conservar e limpar para a protecção da 
terra e a nossa saúde. Como o Salmista 
escreveu, “Ao Senhor pertence a terra e 
tudo o que nela se contem, o mundo e os 
que nele habitam” (Salmos 24:1). Quando 
nos deitamos lixo no chão, ou deixar 
recipientes vazios para ficarem cheios de 
água e criarem áreas da reprodução de 
insectos que trazem doença, estamos a 
desrespeitar a criação de Deus e criarmos 
problemas para a nossa saúde. Junta-te a 
me no cometimento para limparmos a 
nossa comunidade e proteger a nossa terra 
e nossa saúde.
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