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O que é:

A Campanha Bola na Rede – Um gol pelos
direitos das crianças e adolescentes é uma
ação educativa, em rede, promovida pela Rede
Evangélica Nacional de Ação Social (RENAS),
que, desde 2011, se pronuncia contra a
exploração e o abuso sexual de crianças e
adolescentes, sensibilizando, educando e
promovendo um ambiente de denúncia (quebra
do silêncio) e de proteção.
Quando olhamos para as Olimpíadas 2016 e
para o futuro, nosso desejo é que cada
investida da Igreja abra um novo caminho para
que uma criança ou adolescente, antes
submetida a qualquer tipo de violência sexual,
seja em grandes eventos ou no dia a dia da
cidade, agora usufrua de um espaço seguro,
que a auxilie no seu desenvolvimento pleno e
saudável.
Para isso, dispomo-nos ao espírito de
colaboração, pois, em rede somos mais fortes
pelas nossas crianças. Contamos com igrejas,
organizações, divisões e secretarias do poder
público, parceiros e apoiadores, toda a
sociedade brasileira para que, juntos, possamos
acabar com a exploração sexual de crianças e
adolescentes no Brasil!
O 21º Mutirão
Mundial de
Oração por
Crianças e
Adolescentes
Socialmente
Vulneráveis é uma iniciativa da Viva, realizado
no Brasil pela Rede Mãos Dadas, uma rede
amiga da criança e uma das parceiras técnicas
da Campanha Bola na Rede (BNR). A cada ano,
eles trabalham um tema e publicam um Guia de
Oração com história, números e pedidos. Em
2016, o tema é: Pequeninas, porém
grandiosas! (Isaías 60.22). Baixe o seu guia e o
pacote de atividades (Guia-1)!

A exploração sexual é uma forma ilegal de
comércio, na qual o sexo é fruto de uma
troca, seja ela financeira, de favores ou
presentes. A exploração sexual pode se relacionar
a redes criminosas mais complexas, podendo
envolver um aliciador que lucra intermediando a
relação da criança ou do adolescente com o
cliente.
O abuso sexual é qualquer ato de natureza ou
conotação sexual em que adultos submetem
crianças e adolescentes a situações de
estimulação ou satisfação sexual, imposto pela
força física, pela ameaça ou pela sedução. O
agressor costuma ser um membro da família ou
conhecido.
Saiba mais em:
• Cartilha Uma ação educativa contra exploração
e o abuso sexual de crianças e adolescentes;
• ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei
8.69 de 13 de julho de 1990.
Por que orar?
Patrick Johnstone, em A Igreja é maior do que
você pensa (cap. 25: Desafio Espiritual), defende
que a Igreja perdeu a perspectiva de que o fato de
Jesus ter vencido a guerra na cruz não a impede
de participar de uma batalha espiritual que
acontece no seu dia a dia, com implicações aqui,
no mundo real.

A oração não é um meio de contar a Deus nossos
problemas domésticos, mas sim uma arma, mais
ainda, a principal arma dada por Deus para
vencermos essa batalha!
A oração precisa ser novamente encarada dessa
forma, nossas reuniões de oração precisam
ultrapassar a mera formalidade - pois “Onde já se
viu uma igreja sem reunião de oração?” -, uma vez
que, sem oração, não existe ação. Se você quer
realizar algo, comece orando!
Então, mãos à obra e boa OrAção!

Nossa proposta é que sua reflexão comece no
domingo, dia 8 de maio, passe pelo Dia Nacional
de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes, 18 de Maio, e acabe no
domingo, dia 12 de junho, depois do 21º Mutirão
de Oração.
As mobilizações durante o 18 de Maio e o
Mutirão de Oração integram o BNR. Saiba mais
em nosso site: www.bolanarede.org.br
O que você precisa saber:
1. A criança e o adolescente são o motivo das
nossas ações. Não os
deixe de fora na hora
de montar sua equipe,
planejar e bolar o material ;)
2. O 18 de Maio é um
dia nacional, veja que
ações sua cidade vai
promover: debates,
caminhadas, programas
de rádio, conversa nas
escolas. Junte sua equipe e participe!
3. Você pode escolher uma, duas ou realizar as
cinco liturgias. O importante é dedicar um tempo
para pensar a grandiosidade da criança e do
adolescente diante de Deus e ter um momento
de oração por eles.
4. Não deu tempo de fazer tudo este mês? Você
pode realizar as liturgias em outras datas no
decorrer do ano!

5. Dinâmica para crianças e adolescentes é uma
atividade extra para ser realizada com crianças e
adolescentes em momentos separados para eles.
Este ano, vamos trabalhar um pouquinho da
Escuta, isto é, queremos saber o que eles
pensam sobre alguns temas que destacamos este
ano!
Você pode baixar suas dinâmicas aqui!

Por que envolver a igreja?

Jesus Cristo ensinou que a criança
simboliza o que há de melhor na
humanidade, aquilo que gostaria de
ver reproduzido em todos nós, pois disse que “se
não vos converterdes e não vos tornardes como
crianças, de modo algum entrareis no reino dos
céus”. Jesus disse também que se identifica com
as crianças: “quem receber uma criança, tal como
está, em meu nome, a mim recebe”.
Devemos lembrar e reiterar sempre a palavra do
Senhor Jesus Cristo: “Assim, pois, não é da
vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só
destes pequeninos”. Lamentavelmente, levá-los a
perecer, em todos os sentidos, tem se tornado a
prática corrente em nossa sociedade. Nossa
sociedade, incluindo a Igreja, está sob risco
iminente. Portanto, é tempo de conversão e de
ação em prol dessa causa que é de Deus.
Pr. Ariovaldo Ramos
O que é a Escuta?
Escuta é uma proposta da Rede Mãos Dadas para
que Igrejas e organizações abram seus ouvidos
para a criança e o adolescente. Aqui, vamos fazer
uma pequena adaptação para trabalhar os temas
que serão desenvolvidos pelo Mutirão de Oração.
Escreva cada pergunta em um cartaz A4 e, ao lado
dele, cole duas caixinhas de fósforo (ou outra)
devidamente decoradas. Em uma delas, você vai
escrever SIM, na outra você vai escrever NÃO.
Separe feijões ou pedrinhas para usar como voto.
Convide as crianças e os adolescentes (grupos
separados) para votarem. Atenção, o VOTO É
SECRETO, então dê espaço para que cada um
possa escolher a resposta sem pressão.
Depois, conte os votos e discuta com as crianças e
adolescentes sobre os resultados. Por que mais
“SIM” para uma resposta e “NÃO” para outra? O
que podemos fazer para que mais votos sejam
“SIM”?
O objetivo é sempre fortalecer os laços de família,
amizade, relacionamento com Deus e comunhão!
Saiba mais sobre a Metodologia da Escuta!
Baixe suas dinâmicas de Escuta para o MMO
2016 agora mesmo!

UM MÊS ESPECIAL COM FOCO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES
LITURGIAS PARA CULTO, ABERTURA DE ESCOLA DOMINICAL,
PEQUENOS GRUPOS E PROJETOS SOCIAIS
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Preparamos este material para que sua igreja –
e seus diversos grupos - dedique SEIS SEMANAS
para pensar e refletir sobre a grandiosidade das
crianças e adolescentes do seu bairro, da sua
cidade, do nosso país.
Nossa sugestão inicial são 35 dias de atividade,
mas, se sua perna está curta ou sua equipe está
pequena, escolha algumas ações e faça um
bom trabalho em uma das semanas!
PRIMEIROS PASSOS
Durante o culto ou primeira reunião, apresente
para todos, de forma rápida e objetiva:
• O 21º Mutirão Mundial de Oração por
Crianças e Adolescentes Socialmente
Vulneráveis (MMO);
• A proposta das liturgias e dinâmicas, seus
temas e sugestões;
• A Campanha Bola na Rede;
• O convite para integrarem a equipe. Esforcese para que todos os departamentos/
ministérios estejam representados;
• Dê espaço para que as pessoas respondam
prontamente.

SUGESTÃO
Seria bom se um departamento do Igreja ou da
organização assuma a responsabilidade por
liderar as atividades desses 35 dias. Talvez uma
ou duas pessoas podem ser apresentadas como
líderes. Essa equipe tem a tarefa de mobilizar
toda a igreja ou organização para vestir a
camisa da OrAção!
Mas lembre-se pensar como envolver toda a
igreja ou organização!

No meio da semana o grupo irá:
• Reunir-se e orar a Deus para colocar os planos
em prática;
• Educadores orem por vocês: pelo plano de
Deus para a sua vida deles, visões, sonhos,
propósitos, revelação, criatividade,
discernimento, direção, sabedoria.);
• Acessar o site do MMO:
www.redemaosdadas.org/mutirao-mundialde-oracao/
• Eleger uma pessoa para fazer os registros e o
relatório final;
• Pesquisar que ações sua cidade planejou para
o Dia 18 de Maio e como algumas pessoas da
igreja podem se envolver;
• Propor alguma ação que sua igreja ou
organização possa realizar.
• Que tal uma caminhada de oração pelo bairro
no final de semana, talvez dia 21?
Mas atenção: veja como convidar a igreja a
tempo e escolha um horário para que todos
possam ir!
• Preparar todos os envolvidos (dirigente,
educadores, louvor, convidados, etc) que vão
participar da Liturgia da semana que vem!

LITURGIA “O DIA DAS COISAS PEQUENAS”
Primeiro passo:
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Leitura Bíblica de Zacarias 4.8-10.

adolescentes e nós queremos abençoar a vida
deles.

O Espírito de Deus levantou Zorobabel, rei de
Judá, descendente de Davi, para reconstruir o
templo depois do exílio. Era uma tarefa
grandiosa, mas os pequenos começos não
deveriam ser desprezados.

Ore também por Exemplos: para que Deus
levante e unja líderes de crianças para serem
embaixadores de Cristo, comprometidos em
oração, altruístas em suas ações, e espirituais
em suas decisões.

Aqui em nossa Igreja/Organização, também
temos pessoas que foram levantadas pelo
Espírito de Deus para a tarefa de edificar os
templos do Espírito Santo (1 Co 6.19). Isso
mesmo, cada criança e adolescente à nossa
volta está sendo edificado, às vezes,
reconstruído..

Atenção: Exemplos será também o tema da
dinâmica com as crianças e adolescentes! ;)

É muito trabalho, mas nossos humildes
começos não serão desprezados pelos olhos do
Senhor que cobrem toda a terra. E mais: se
alguém despreza nosso trabalho de formiga,
amanhã se alegrará vendo a obra sendo
realizada!
Segundo passo: ORE
Chame à frente todos os educadores da escola
dominical e culto, todos os que atuam como
profissionais da educação, educadores sociais
(todos os que trabalham em organizações
sociais) e também pais e mães.
Diga a eles: essas pessoas foram levantadas
pelo Espírito para edificarem nossas crianças e
No meio da semana o grupo irá:
• Reunir-se e orar
Educadores orem por vocês: peça a Deus
que lhe equipe com ousadia, mansidão,
perseverança, proclamação, coragem;
• Fazer perguntas importantes:
as crianças e adolescentes estão
participando? Algum grupo da igreja não
está se envolvendo? Como encorajá-los?
• Pensar nos materiais (cartazes, panfletos,
murais, folders, música, qualquer coisa que sua
criatividade e recursos permitirem) para
mobilizar a igreja, organização, bairro;

Terceiro Passo: Convoque a igreja
Durante um mês, em especial de 3 a 5 de junho,
quando realizaremos o 21º Mutirão Mundial de
Oração por Crianças e Adolescentes Socialmente
Vulneráveis, vamos fazer uma menção especial a
cada domingo, para que possamos refletir sobre
a grandiosidade dos nossos pequeninos!
Lembrando que este mês, dia 18, é o Dia
Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração
Sexual e nós queremos refletir um pouco sobre
este mal que acontece, com certeza, no nosso
bairro e cidade.
Aqueles que quiserem saber mais sobre esse
mês e realizar atividades nos grupos (mulheres,
homens, jovens, crianças, oração, etc), podem
procurar a irmã _________________________,
ou o irmão _____________________________.
Eles são os responsáveis por essas atividades.
Queremos toda a igreja envolvida!
• Pensar nos materiais (cartazes, panfletos,
murais, folders...) para mobilizar a igreja,
organização, bairro;
• No dia 18 de Maio, que tal:
realizar uma caminhada no dia 21;
convidar alguém (psicólogo, pastor,
conselheiro tutelar, etc) para dar uma
palestra ou oficina?
assistir a um filme e debater o assunto
(Preciosa, O Lenhador, Anjos do Sol,
Cinderalas, Lobos e Príncipes Encantados,
etc);
• Prepare os educadores para a Liturgia!

LITURGIA “MARAVILHOSAMENTE FORMADOS”
Primeiro passo:
Leitura Bíblica de Salmo 139.13-18.

Nenhum de nossos dias foi esquecido por Deus.
Deus estava lá e ele mesmo nos teceu no
ventre de nossa mãe e decidiu nossa cor de
pele, de olho, de cabelo, teceu nossa
personalidade e escreveu os dias de nossas
vidas.
Deus estava lá quando todas as coisas que
aconteceram com a gente, boas ou ruins,
aconteceram. Talvez seja difícil para nós
entendermos por que os pequeninos sofrem
diante de um Deus bom e todo poderoso, mas
o fato é que Deus realiza coisas
assombrosamente maravilhosas em nossas
vidas, inclusive o fato de sobrevivermos a tão
grande dor e sofrimento.
Segundo passo: Contemple e ore
Chame à frente as famílias com bebês (até 3
anos). Convide a igreja: olhe para uma criança,
para um bebê. Deus fez ele(ela) com esse
olhinho, com essa boca, com esse narizinho e
Deus sabe todos os seus dias. Inclusive suas
dores, quando ele(ela) cair na escola, quando
terminar com a namorada(o), quando perder
uma coisa que ele(ela) queria muito.
Mas também Deus já conhecia seu primeiro
riso, seu sentimento de gratidão, Deus sabe
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quando ele(ela) vai saber que ele é Deus, sua
maior alegria e sua grande conquista. Porque
Deus está com essa criança todos os dias até o
fim dos tempos. Amém.
Ore por atitudes, para que Deus mude a mente
dos adultos que subestimam, ignoram, ou até
desprezam crianças.
Terceiro Passo: Convoque a igreja
Chame à frente o grupo que se reuniu durante a
semana para explicar os seus planos para os
próximos domingos e apresentar os murais de
oração que foram feitos pelas crianças e
adolescentes e outras ações.
Se a caminhada de oração no bairro for realizada
esta semana, lembre-se de convidar a igreja para
se envolver.
Lembre que, por ocasião do 21º Mutirão
Mundial de Oração por Crianças e Adolescentes
Socialmente Vulneráveis, de 3 a 5 de junho,
vamos fazer uma menção especial a cada
domingo para que possamos nós lembrar da
grandiosidade dos nossos pequeninos!
Aqueles que quiserem saber mais sobre esse
mês e realizar atividades nos grupos (mulheres,
homens, jovens, crianças, oração, etc) podem
procurar a irmã ______, ou o irmão _________.
Eles são os responsáveis por essas atividades.
Queremos toda a igreja envolvida.

No meio da semana o grupo irá:

Que material falta preparar?

• Reunir-se e orar

Quem falta convidar?

Educadores orem por vocês: peça a Deus
que lhe dê compaixão pelos outros. Amor,
alegria, paz, gentileza, humildade,
obediência e contentamento no servir;
• Pensar em coisas bem criativas:
Podemos falar sobre o tema em algum
programa de rádio ou TV?
Como anda nosso relatório? (Quais foram
as atividades? Quantos adultos, crianças e
adolescentes em cada atividade?)

O que vamos fazer nos três dias do
Mutirão de Oração (3 a 5 de junho)?
Que tal visitar uma ONG da cidade que
trabalha com crianças e adolescentes e ter
um momento de oração com elas?
• Pensar também nas atividades referentes ao 18
de Maio;
• Seria bom se você, com antecedência,
identificasse algumas famílias com bebês até 3
anos e as avisasse da liturgia.

LITURGIA “OS MAIORES NO REINO”
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Primeiro passo:

anos. Olhe para elas, talvez a gente precise

Leitura Bíblica de Mateus 18.1-6.

querer mais para todo mundo e menos para mim
mesmo, a minha família, o meu emprego, a
minha casa, o meu carro.

Nesse texto, Jesus nos chama a três ações:
converter, tornar-se e entrar. Converter é
mudar de direção, é deixar de andar como nós
andamos e para onde andamos. Mas Jesus é
tão bom que ele nos aponta a direção: tornemse como crianças. Mas isso não é tão simples,
por isso precisamos contemplar as crianças
para tentar entender o que Jesus disse e então
entrar no seu Reino!
(Fique à vontade para contar sua experiência
pessoal)
Pense por um momento nas crianças: como
elas se comportam no culto, em casa, na
escola? Quais são suas preocupações? Quais
são seus desejos para o mundo?
Você já percebeu que uma criança raramente
pede só para ela? Pois é, ela pede para Deus
abençoar todas as pessoas do mundo, salvar
todos os animais da terra, dar comida e roupa
pra todo mundo e que todo mundo possa
conhecer Jesus.
Segundo passo: Contemple e ore
Convide para vir à frente as crianças até 11

No meio da semana o grupo irá:
• Reunir-se e orar
Educadores orem por vocês: peça a Deus
que coloque as pessoas certas na sua vida
e no poder (autoridades). Peça por
salvação, liderança, unidade,
arrependimento, fidelidade,
direcionamento, vitória para toda a
equipe;
• Atualizar o relatório (Quais foram as atividades
até agora? Quantos adultos, crianças e
adolescentes em cada atividade?)

• O que as crianças e os adolescentes acham da
programação até aqui?

Convide algumas crianças para contar o sonho
delas para o mundo!
Ore por essas crianças: ore por amor, para que
as crianças que se sentem negligenciadas e
esquecidas experimentem mudanças duradouras
em suas vidas, recebendo amor e compaixão
genuínos.
Terceiro Passo: Convoque a igreja
Opicional: Caso já tenha realizado alguma
atividade referente ao 18 de Maio, chame à
frente alguém para dar um breve testemunho.
Se não, chame alguém para dar um testemunho
sobre como andam as ações do mês especial
para pensar nas crianças e adolescentes.
Lembre que, até o 21º Mutirão Mundial de
Oração por Crianças e Adolescentes Socialmente
Vulneráveis, de 3 a 5 de junho, vamos fazer uma
menção especial a cada domingo para que
possamos nós lembrar da grandiosidade dos
nossos pequeninos!

• O que vamos fazer nos três dias do MMO?
Como vamos divulgar? Alguém especial vai
falar neste final de semana?

As crianças e adolescentes farão alguma
apresentação?
Podemos visitar uma organização na sexta,
dia 3? Podemos fazer um dia especial no
sábado, dia 4?
• O pastor vai fazer uma pregação especial no
domingo dia 5?
• Para fazer essa liturgia, você precisa preparar,
com antecedência, que criança vai falar sobre
“seu sonho para o mundo”. E atenção: escolha
cerca de quatro crianças de idades diferentes.

LITURGIA “DEUS OLHA O CORAÇÃO”
Primeiro passo:
Leitura Bíblica de 1 Samuel 16.6-12
O mesmo Samuel que quando criança tinha
ouvido a voz de Deus agora tinha olhos de
adulto. Na casa de Jessé, estava certo de que o
irmão mais velho de Davi, Eliabe, seria o
próximo rei, mas Deus escolheu um
adolescente, o pequeno-grande Davi.
Para a família, Davi era só o caçula, o curioso
adolescente, o pastor de ovelhas, mas Deus viu
mais, viu seu coração, que mais tarde foi
chamado de “segundo o coração de Deus”!
Quando você olhar para um adolescente, faça
como Deus, veja além da aparência. Mesmo
que eles se preocupem muito com a aparência
nessa idade, nunca despreze os adolescentes e
suas personalidades. Deus não vê o exterior,
Deus vê o coração de cada um deles.
Segundo passo: Honre e ORE
Chame alguns adultos (pai, mãe, avô, avó,
responsável pelo adolescente), ao menos dois,
um homem e uma mulher e seus adolescentes.
Peça a eles para falar sobre seus filhos ou

No meio da semana o grupo irá:
• Reunir-se e orar
Educador, ore por você: ore para que você
caminhe com fé para buscar a vontade de
Deus, buscar o favor, autoestima bíblica,
liberdade do medo, segurança, providência
de Deus, conforto em Deus, coração por
missões.
• Se ainda não baixou, a hora é agora, baixe o Guia
de Oração e o pacote de atividades (Guia-1)!
• Inscrever sua igreja ou grupo para participar do
Intercâmbio de Oração com Crianças - Mutirão
de Oração, no site: redemaosdadas.org;
• Confirmar com o pastor sobre fazer um culto
especial com a participação das crianças e
adolescentes e uma pregação sobre o tema
(Isaías 60.22)
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netos, honrando-os, mostrando para a igreja o
que eles veem em seus filhos que as pessoas
não veem à primeira vista. (Ajude a igreja a ver
além da aparência desses adolescentes.)
Ore pelas famílias. Deus quer famílias
cuidadosas, pacíficas, em que há apoio mútuo.
Esse modelo dEle é o melhor para crianças e
adolescentes em crescimento. Ore para que o
poder da ressurreição de Jesus transforme lares
quebrados, disfuncionais, ou cheios de agressão.
Terceiro Passo: Convoque a igreja
Caso tenha realizado alguma atividade referente
ao 18 de Maio, chame à frente alguém para dar
um breve testemunho.
Se não, chame alguém para dar um testemunho
sobre como andam as ações do mês especial
para pensar nas crianças e adolescentes.
Lembre que, até o 21º Mutirão Mundial de
Oração por Crianças e Adolescentes Socialmente
Vulneráveis, de 3 a 5 de junho, vamos fazer uma
menção especial a cada domingo para que
possamos nós lembrar da grandiosidade dos
nossos pequeninos!

• Chegou junho? Que tal:
Visitar uma organização com uma equipe
da igreja e usar uma liturgia para falar de
Jesus e orar com as crianças e/ou
adolescentes!
Fazer um relógio de oração ou uma vigília
na sexta-feira;
Fazer um sábado de brincadeiras e um
delicioso lanche com as crianças e
adolescentes do bairro?
Fazer uma música, teatro ou vídeo sobre o
tema: “Pequenas, porém grandiosas”!
Deixar as crianças dirigirem o louvor no
domingo?
• Para esta liturgia, escolha com antecedência,
alguns adultos, ao menos dois, um pai (e seu
filho ou filha adolescente) e uma mãe (e seu
filho ou filha adolescente), pode ser o avô, avó
ou responsável.

LITURGIA “DO MENOR UMA NAÇÃO PODEROSA”
Primeiro passo:
Leitura Bíblica de Isaías 60.22
Chame todos os bebês, crianças e adolescentes,
todos até 18 anos. Eis aqui os nossos pequenos
grandiosos.
O que é pequeno no Reino de Deus, pode ser
grande. Isto mesmo! De um Abraão, ele fez um
povo. Da improvável descendência de Judá, ele
fez o grande rei Davi. Da família do fraco
homem Davi, fez o grande messias, Jesus.
O que é pequeno não é secundário. O reino dos
céus é como um grão de mostarda: a menor
das sementes é a maior das hortaliças. Assim
também a pequena fé, do tamanho da pequena
semente de mostarda, remove grandes
montanhas.
Para nós, não pode ser diferente. Os pequenos
são grandes hoje, no presente, e amanhã, no
futuro:
Primeiro, porque são grandiosos em si mesmos,
assim como o reino dos céus.
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Quarto, porque o Senhor é quem faz que cada
coisa aconteça e aqui, diante de nós, pode estar
uma grande nação, um presidente, uma pessoa
especialmente grandiosa!
Segundo passo: Abençoe e ORE
Convide a Igreja para impor suas mãos sobre
cada criança, bebê, adolescente. Faça um
momento de oração por essas crianças e
adolescentes.
Peça que três pessoas façam outras orações em
voz alta: Ore para que nenhum deles se perca e
todos cheguem à plena comunhão com o nosso
Senhor e Salvador Jesus;
Ore para que nossa Igreja seja um espaço em
que as crianças e adolescentes se sintam
edificados pelo ensino da Palavra de Deus e
sintam-se parte dessa família;
Ore especialmente por proteção, contra a
violência e o abuso que está causando danos às
vidas de crianças, causando dor e sofrimento.
Ore, no nome de Jesus.

Segundo, porque mesmo pequenos podem
fazer grandes coisas, como a fé que remove
montanhas.

Terceiro Passo: Convoque a igreja

Terceiro, porque seu futuro pertence a Deus,
que do improvável faz grandes coisas.

Convide a igreja para as próximas atividades!

No meio da semana o grupo irá:
• Reunir-se e orar
Educador, ore por você: compartilhe seus
pedidos pessoais com a equipe.
• Confirmar com o pastor sobre fazer um culto
especial com a participação das crianças e
adolescentes e uma pregação sobre o tema
(Isaías 60.22);
• Para esta liturgia você precisa apenas pensar se
há espaço para que todas as crianças e
adolescentes ocupem a frente da igreja. É
importante que todos possam ser vistos;

• OBSERVAÇÃO: nós sugerimos esta liturgia para
o final de semana de 3 a 5 de junho – MMO;

Relato das atividades do mês e testemunhos.

• Chegou junho? Que tal:
Fazer uma semana de oração pelas
crianças e adolescentes em
vulnerabilidade?
Fazer um culto especial no sábado à noite
e pedir para toda a igreja convidar crianças
e adolescentes amigos de seus filhos?
Levantar uma oferta para uma organização
social cristã da sua cidade? Ou quem sabe
apoiá-la por um ano todo?
Imprimir pedidos de oração (mundial,
nacional e local) para que os membros
orem no culto e depois levem para casa?
• Não se esqueça de fazer seu relatório e enviar
para cartas@maosdadas.org e, claro, fazer uma
bela apresentação para toda a igreja!

LITURGIA “AQUI ESTOU”
Primeiro passo:
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Leitura Bíblica de 1 Samuel 3.10

Agora, nós queremos honrar aqueles que se
dedicam a cuidar de nossas crianças!

Deus tinha parado de se manifestar a Israel, ele
já tinha falado a Eli que seus filhos não iriam
substituí-lo no sacerdócio e que mesmo Eli iria
sofrer as consequências de não repreender
seus filhos.

Chame a frente todos os que têm se dedicado a
este mês pelas crianças e adolescentes, todos os
que se dedicaram a este ministério de
intercessão pelos nossos pequenos grandiosos.

Mas o menino Samuel, apenas uma criança, foi
sensível à voz de Deus. A princípio, ele não
sabia que era Deus porque foi a primeira vez,
mas, assim que Deus começou a falar por meio
dele, todo Israel não teve dúvida de que ele era
um profeta do Senhor.
Que nossa Igreja seja um espaço para que
nossas crianças ouçam a voz de Deus e adorem
a Deus, porque elas estão aqui para adorar ao
Senhor como nós e a igreja precisa ser um
espaço que promova a adoração delas, não que
a censure!
Segundo passo: Abençoe e ORE
Nas últimas semanas, nós temos dedicado um
tempo para pensar a relação de Deus com as
crianças e a relação das crianças com Deus.

No meio da semana o grupo irá:
• Reunir-se e orar
Educador, ore por você: compartilhe seus
pedidos pessoais com a equipe.
Agradeça por todas as atividades que
foram realizadas.
• OBSERVAÇÃO: nós sugerimos esta liturgia para
o encerramento do MMO e apresentação do
relatório para a igreja ou organização. Porém,
você pode usar este tema em outro final de
semana, fique à vontade!
• Fazer o relatório para apresentar para a Igreja
ou organização, que pode ser:

Chame uma criança e um adolescente para orar
por eles.
Ore especialmente ânimo e perseverança, para
que eles continuem sendo instrumentos do
Senhor nesta igreja para que crianças e
adolescentes possam ouvir a voz de Deus.

Terceiro Passo: Relatório
Faça um relato completo das atividades do
MMO.
Agradeça a todos os que se envolveram de
alguma forma, os que oraram, ao pastor(a).
E atenção, não deixe a peteca cair. Teve alguma
coisa que deu muito certo? Por que não
continuar fazendo uma atividade mensal com
foco nas crianças e adolescentes?
Convide a igreja para as próximas atividades!

Apresentação para Datashow
Mural;
Vídeo;
Música ou cantata;
Boletim impresso ou um livrinho;
Depoimentos de crianças e adolescentes,
pais e outros adultos;
Etc.
• Não se esqueça de acessar as dinâmicas para
crianças e adolescentes para usar na escola
dominical ou pequenos grupos. Acesse em
www.bolanarede.org.br;
• Não se esqueça de fazer seu relatório e enviar
para cartas@maosdadas.org e contar como foi
o MMO 2016, quantas pessoas participaram de
cada atividade e os resultados que ficaram!
• Acesse o site e preencha seu relatório online!

Realização
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FASE 2 GRUPO COORDENAÇÃO – RENAS
Gerhard Fuchs (Repas)
Jailma Rodrigues (CIBUC)
Soraya Dias (Médicos de Cristo)

Parceiros

GRUPO EXECUTIVO DA CAMPANHA
Débora Fahur, Ronald Neptune
Tábata Mori, Tânia Wutzki
Terezinha Candieiro
ARTICULADORA NACIONAL
Gisele R. Kallaur
ELABORAÇÃO E REDAÇÃO
Tábata Mori

Parceiros Técnicos

GRUPO COORDENADOR DA CAMPANHA
Associação Educacional e Beneﬁcente Vale da
Benção, Federação das Entidades e Projetos
Assistenciais da CIBI – FEPAS, Compassion do
Brasil, Visão Mundial, Renas Amazona,s Renas
Ceará, Renas Rio de Janeiro, Renas São Paulo.
LITURGIAS para cultos, abertura de
escola dominical, pequenos grupos e
organizações. Elaboração e redação:
Tábata Mori. Revisão: Aline Ponciano.
Baseado no Guia de Oração 2016
produzido em português pela Rede
Mãos Dadas. Maio de 2016.
Visite www.maosdadas.org e acesse outros
materiais para realizar seu MMO.
A Rede Mãos Dadas é uma rede de
organizações sociais cristãs no Brasil cujo
objetivo é promover ações conjuntas que nos
ajudem a perseguir nosso alvo comum: vida
plena para todas as crianças. A Rede Mãos
Dadas promove o Mutirão Mundial de Oração
no Brasil desde 2003.

Junte-se a nós no Facebook na página
www.facebook.com/mutiraomundialdeoracaoofi
cial do Mutirão e veja o que outros estão
fazendo.
Acesse também o Facebook do Bola na Rede em
www.faacebook.com/BolaNaRedeRenas

