O MANIFESTO INADEQUADOS
O “Inadequados”
O

“INADEQUADOS”

é

uma

contraposição

ao

sistema

religioso

tradicional

fundamentalista e moralista.
Uma resposta a um cansaço de vermos a discrepância que há entre a igreja do Cristo
e o Cristo da Igreja.
De onde vem nosso cansaço?! – pode alguém questionar.
Cansados estamos de vermos um “evangelho” resumido a questões morais que
excluem aqueles que não se adequam aos padrões do sistema.
Perplexos ficamos, principalmente, diante de grande parte da igreja não cumprindo o
papel a ela designado por Cristo: denunciante injustiças e segregações, além de
propositora e construtora contínua de uma sociedade justa.
Mas, percebemos que toda essa frustração pode e deve ser transformada em
combustível para sairmos do campo apenas critico, e estamos colocando em prática o
real propósito da Igreja.

Nossa Indignação
Vivemos num país injusto, desigual, violento, sexista e corrupto, onde a maioria
populacional tem pouco e a minoria, muito. Esta engrenagem desigual, além de
perigosa, se retroalimenta, gerando cada vez mais desequilíbrio social. Tal resultado
afeta todas as esferas da sociedade e, as instituições, que deveriam agir diretamente
nesses problemas, não o fazem. Aliás, quando agem, atuam por interesse de troca,
inclusive muitas igrejas.
Nessa balança viciada, muita gente com um potencial gigante para colaborar com o
desenvolvimento da nação não tem espaço e incentivos para produzir ou, mesmo,
visibilidade, deixando de influenciar em prol do bem comum.

O que queremos
# Ser extremamente relevantes em nossas cidades propondo e executando projetos
que promovam impacto social, utilizando criatividade, tecnologia e inovação em
relacionamentos colaborativos.
# Apontar a graça comum de Deus ao mundo, que está sobre tudo e todos, sem
exceção.
# Iluminar o poder transformador da criatividade sadia em uma sociedade.
# Comprovar a enorme e imbatível força de um conjunto de pessoas trabalhando com
altruísmo.

# Convocar, incentivar e potencializar as múltiplas inteligências, os diversos saberes e
experiências na criação coletiva de soluções para melhorar a vida de pessoas na cidade.

O que fazemos
# Buscamos identificar a demanda e o potencial de cada grupo, cada lugar, cada cidade,
cada indivíduo que nos chega.
# Promovemos encontros para juntos, independentemente da fé, religião ou ideologias
individuais, distinguirmos soluções práticas que respondam às necessidades
identificadas no contexto comum.

Como fazemos
# Despertando e incentivando pessoas de todos os lugares e culturas.
# Valorizando habilidades individuais e grupais no exercício das vocações, visando o
bem comum, sem a intenção de enriquecer ou movimentar o mercado financeiro.
# Mobilizando seres humanos que assumiram a proposta do evangelho do Cristo, que
entenderam a sua missão no mundo e acataram o propósito Inadequados.
# Sendo uma plataforma de construção coletiva, que enfatiza a capacidade criativa de
cada indivíduo.

No que acreditamos
# Que o plano de redenção divino está em marcha sobre tudo e todos.
# No evangelho integral, para o ser humano todo e para todos os seres humanos.
# Na vivência progressista e inclusiva de Jesus Cristo de Nazaré.
# Que todos e todas tem direito à vida com dignidade.
# Que a teologia é validada pela resposta prática que damos às necessidades humanas.

O que entendemos por missão
Nossa missão é orientada para a satisfação das necessidades básicas do ser humano,
entre estas, Deus.
Entendemos como necessidades básicas: amor, alimento, abrigo, saúde física e mental,
ou seja, tudo que minimamente necessário para levar o ser humano a um nível de
DIGNIDADE HUMANA.

Quem pode participar
Pessoas. O “INADEQUADOS” é formado por pessoas, sem nenhum tipo de preconceito.
Pessoas dispostas a viverem integralmente o evangelho de Jesus.
Pessoas dispostas a usarem sua vocação em prol do bem comum.

Pessoas dispostas a serem a resposta para os problemas sociais.
Pessoas dispostas ao relacionamento com outros seres humanos diferentes.
Pessoas dispostas a trabalhar de forma colaborativa.
Pessoas dispostas!

SE VOCÊ É UM INADEQUADO E DESEJA FAZER PARTE DESSE MOVIMENTO,
ENTRE EM NOSSO SITE, CLIQUE EM “JUNTE-SE” E NOS ENVIE UM E-MAIL.
www.inadequados.com

