
 

Episódio 86 

Encorajamento para fazer o bem  
de verdade 

Neste último episódio da série sobre livros vamos conversar sobre dois 
livros para te inspirar a fazer a sua parte para mudar o mundo. 

Livros inspiradores 

Chegamos ao último episódio de livros e não sei se você está com 
saudade dos episódios mais longos, de vinte minutos, falando de 
outros temas, ou se sente mais falta das entrevistas. Mas vou 
contar um segredo para vocês, tá? Não faço mais episódios com 
entrevista por uma razão muito simples: dá um baita trabalho de 
editar. Até hoje quem faz tudo do Podcast sou eu (gravação, 
edição, templates) e dou graças a Deus pela ajuda da Lua porque 
ela me ajuda com a parte dos transcripts (versão escrita) que eu 
nunca daria conta de fazer. Consideramos muito importante, não 
só para quem deseja guardar o material para ler ou consultar 
depois, mas também para pessoas com dificuldade auditiva ou 
surdez. Inclusive você pode compartilhar esse conteúdo, caso 
conheça alguém.


Bom, chegamos à última área de conhecimento que amo que é 
educação e transformação social. Não se preocupe que não vou te 
indicar livros sobre teoria educacional e abordagens educativas. Se 
você perceber, todos os livros que indiquei eram em áreas 
específicas, mas sem ser extremamente teóricos. Vou sugerir 
outros dois de leitura super leves. 
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1. "Eu Sou Malala" - Malala Yousafzai: É a história de uma menina que 
foi baleada pelo Talibã lá no Paquistão e tem vivido até hoje na 
Inglaterra por ameaça de morte, caso volte no Talibã. Li 
praticamente quando saiu porque ouvi falar muito do lançamento 
e pensa num livro fascinante. 
 
E por que estou falando dele no contexto de educação e 
transformação social? Primeiro, que ela mostra de forma muito 
sensível como é essa questão de perseguição por grupos 
extremistas, de violência e principalmente a vida de refugiados. 
Ela conta muito de todo processo da grande tomada de grandes 
áreas do Paquistão pelo Talibã, sobretudo o Swat Valley onde 
cresceu. Segundo, que a Malala é uma das maiores ativistas na 
área de educação, especialmente educação para meninas. Foi 
um livro que me encorajou muito a continuar nessa área, mesmo 
sendo tão pesada. No episódio 79 eu indico o documentário dela 
que também é fabuloso. 
 
Observação: No livro “Eu Sou Malala” não é muito falado do 
período que ela passou como “refugiada” no próprio país, mas 
em 2019 ela lançou outro livro chamado “Longe de Casa - Minha 
Jornada e Histórias de Refugiadas Pelo Mundo” que conta mais 
sobre essa fase. Caso tenha curiosidade.


2. "Quando Ajudar Machuca" - Brian Fikkert e Steve Corbett: Esse eu 
indico para qualquer pessoa que tenha contato com missão, 
mesmo em estágio inicial como Mission Trip de dez ou vinte dias. 
Acredito que todo ser humano que toque em qualquer coisa que 
envolva outros seres humanos, principalmente no contexto de 
ajuda humanitária e desenvolvimento social, precisa ler esse 
livro. Gosto muito do subtítulo que diz “Como enfrentar a 
pobreza sem machucar o pobre e a si mesmo”. De coração, vale 
a pena demais. Não tenho encontrado em versão impressa, por 
enquanto só está disponível para Kindle. Mas independente da 
forma de acesso, nos faz entender como podemos sem querer 
estar fazendo mal ao invés de ajudar. 
 
Quem já escutou a série que fiz de desenvolvimento social aqui 
do Podcast sabe que desenvolvimento social é complexo porque 
muita gente se envolve e por distribuir uma cesta básica pensa 
que faz ajuda humanitária, mas não para pra estudar e ter 
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cuidados necessários para não prejudicar mais que ajudar. 
Sabemos que boa intenção não é realmente o que conta e pode 
fazer muito estrago. 
 
Acima de tudo, ele traz um aspecto crucial de que o 
envolvimento com assistência social pode machucar a nós 
mesmos ao criar uma relação desvirtuada com essa ajuda ao 
próximo. Mas não vou dar spoiler e vou deixar você ler o livro e 
escutar a série de desenvolvimento social lá no Papo 
Missionário. 
 
Se você está planejando se envolver com missão, leia-o porque 
tenho certeza que vai mudar o paradigma e eficácia do seu 
trabalho no campo missionário.


Fechamos nossos episódios curtos de transição entre um semestre 
e outro e na semana que vem voltamos com a programação 
normal. Até a próxima!
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