Uma
Liturgia
Especial

Dia 18 de
Maio

O Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes merece a atenção de todos os cristãos brasileiros. Este
ano, o dia 18 será um domingo. Realize a dinâmica contida aqui no culto
ou na escola dominical de sua igreja!
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Terceiro passo: Assim que todos estiverem

A sugestão a seguir levará entre 20 a 30
minutos e foi pensada para ser
realizada num momento de culto
congregacional com adultos, jovens,
adolescentes e crianças

posicionados, o pastor explicará que como igreja
nós adultos precisamos formar um grande muro de
proteção para nossas crianças. Lembrará
novamente à congregação que assim como Deus
ouviu o choro de Ismael, ele ouve o choro de toda
criança que é mal-tratada e que embora nós não
consigamos ver tudo, e ver o final da história de
cada um, sabemos que cada criança que chora,
vítima de violência, é ouvida pelo Pai. É nosso dever
lutar para defendê-la, dentro e fora da igreja, em
todas as áreas de sua vida, em todos os lugares
onde estiver.

Primeiro passo:

Quarto Passo: Depois desta explicação, o pastor

Dinâmicâ pârâ o Diâ
18 de Mâio

o pastor lê a história de Hagar

e Ismael registrada em Gênesis 21.8-21. O pastor
não prega, limita-se apenas a destacar o fato de que
Deus ouve o choro das crianças, e não só o das
nossas crianças, mas também das crianças do
mundo, onde quer que elas estejam. Ele também
menciona que infelizmente, um dos choros que
Deus ouve frequentemente é o choro de crianças e
adolescentes que diariamente são vítimas da
violência sexual, seja em casa ou no comércio e
exploração sexual , problema que tem hoje
amplitude mundial que faz milhares de vítimas no
Brasil e quem sabe até na nossa cidade e no nosso
bairro!

Segundo passo: o pastor pede para a igreja
fazer um grande círculo em volta dos bancos. Ele
pede para que as mães com crianças de colo e todas
as crianças até 12 anos fiquem dentro do círculo,
sentados juntos nos bancos centrais da nave. O
grupo de adultos precisa ficar junto, ombro a
ombro, formando um grande “muro”.

Adultos
Crianças e
C
Mães com
criancinhas

pedirá para os adolescentes entrarem na roda, eles
receberão nesta hora alguns cartazes e se colocarão
no círculo de forma que os adultos possam ver o
que está escrito em cada um. O pastor dirigirá a
palavra aos adolescentes e dirá: “Ismael já era um
adolescente quando saiu da presença de seu pai e
foi vagar pelo deserto com sua mãe. Neste mundo
que está afastado da presença de Deus, coisas ruins
e muito difíceis podem acontecer na vida de um
adolescente, coisas que ele não pode controlar e
que não são sua própria culpa. No entanto, Deus
também ouve o choro de um adolescente e tem
prazer em socorrê-lo.” O pastor também trará uma
palavra de encorajamento para o adolescente:
“Vocês são jovens, têm um futuro inteiro pela
frente. Vocês já sabem muita coisa e podem usar o
conhecimento e a força da juventude para ajudar as
crianças que estão sofrendo. Vocês também são
chamados a ajudar nesta batalha.”

Quinto passo: Por fim, o pastor pede para
alguns adultos voluntariamente orarem em voz alta,
pedindo o que está escrito em cada cartaz: “Senhor
dá-nos coragem para agir em favor da criança
vítima de violência”, “Senhor ajuda-nos a resolver
nossas diferenças sem acabar em cenas violentas
que destroem nossos lares e nossas crianças”,
“Senhor, dá-nos sabedoria para denunciar situações
violentas e saber acompanhar as vítimas” e assim
por diante.

Sexto passo: O pastor entra na roda e impondo as mãos sobre as crianças ali reunidas, ele ora. Pede a Deus
para que os dias dessas crianças sejam abençoados e abençoadores, que Deus dê sabedoria para seus pais,
avós, tios, reponsáveis, para criá-las aos pés de Jesus, e pede a proteção contra qualquer força maligna que
queira atuar em suas vidas.

Sétimo passo: as crianças reunidas até então no centro da nave, agora se levantam e formam um círculo
virado para fora, levantam suas mãos e uma delas ora pedindo a Deus que proteja as crianças que estão lá fora,
no mundo, que talvez não tenham a quem recorrer ou quem as proteja do perigo. Esta oração pode ser escrita
e lida, ou uma criança maior pode ser orientada antes do culto. O importante é que esta oração seja um “envio”
dos adultos para que atuem na proteção das crianças, e não apenas das crianças ali na igreja, mas todas as
crianças, dentro e fora da igreja.

Oitavo passo: o momento termina com todos de mãos dadas cantando a música “Usa-me” de Aline Barros.

Genesis 21. 8-21
8 Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse

dia em que o menino foi desmamado, deu
Abraão um grande banquete. 9 Vendo Sara
que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela
dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, 10
disse a Abraão: Rejeita essa escrava e seu
filho; porque o filho dessa escrava não será
herdeiro com Isaque, meu filho. 11
Pareceu isso mui penoso aos olhos de
Abraão, por causa de seu filho. 12 Disse,
porém, Deus a Abraão: Não te pareça isso
mal por causa do moço e por causa da tua
serva; atende a Sara em tudo o que ela te
disser; porque por Isaque será chamada a
tua descendência. 13 Mas também do filho
da serva farei uma grande nação, por ser
ele teu descendente. 14 Levantou-se, pois,
Abraão de madrugada, tomou pão e um
odre de água, pô-los às costas de Agar, deulhe o menino e a despediu. Ela saiu,
andando errante pelo deserto de Berseba.
15 Tendo-se acabado a água do odre,
colocou ela o menino debaixo de um dos
arbustos 16 e, afastando-se, foi sentar-se
defronte, à distância de um tiro de arco;
porque dizia: Assim, não verei morrer o

menino; e, sentando-se em frente dele,
levantou a voz e chorou. 17 Deus, porém,
ouviu a voz do menino; e o Anjo de Deus
chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens,
Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz
do menino, daí onde está. 18 Ergue-te,
levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque
eu farei dele um grande povo. 19 Abrindolhe Deus os olhos, viu ela um poço de água,
e, indo a ele, encheu de água o odre, e deu
de beber ao rapaz. 20 Deus estava com o
rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se
tornou flecheiro; 21 habitou no deserto de
Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da
terra do Egito.

Orâçâo dâs Criânçâs:
Senhor, ajuda os nossos pais, nossos tios, nossos
professores, nossos pastores, todos os adultos
aqui presentes a terem a coragem de agir em
favor de todas as crianças que vivem aqui, ao
redor desta igreja. Ajuda também as crianças do
Brasil e do mundo. Livra-nos todas da violência e
do mal e guia-nos pelos teus caminhos. Em nome
de Jesus, amém!
Veja em anexo o arquivo Liturgia Imagem com a arte
dos cartazes mencionados no Quarto Passo.

