Um mês pelas crianças e adolescentes
São 5 liturgias para ajudar a sua igreja a destacar o relacionamento de Deus com a
criança e o adolescente! Escolha uma, duas ou realize as cinco liturgias! Mãos à obra!
com sugestões de como trabalhar o tema com crianças e com adolescentes!

Liturgia para igreja, pequenos
grupos e projetos sociais

O que é:

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
(http://goo.gl/XuBvhE)
• Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.69 de 13
de julho de 1990 (http://goo.gl/NFMpKk)

Preparamos este material para que sua igreja – e
seus diversos grupos - dedique um mês para pensar
e refletir sobre a proteção e segurança das crianças e
adolescentes do seu bairro, da sua cidade, do nosso país.
Nossa reflexão começa no domingo, dia 10 de maio,
uma semana antes do 18 de Maio, o Dia Nacional de
Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças
e Adolescentes, e será encerrada no dia 7 de junho,
o último dia do 20º Mutirão Mundial de Oração por
Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade.
Essas duas ações integram a Campanha “Bola na
Rede: um gol pelos direitos de crianças e adolescentes”, que
agora inicia a Fase 2, rumo aos jogos olímpicos no Rio
de Janeiro e um ousado projeto de intervenção social
em Fortaleza. Nós não queremos que os motores se
esfriem, por isso sugerimos um mês de atividades. Mas,
se sua perna está curta, escolha algumas ações e faça um
bom trabalho em uma das semanas!

3. O Mutirão de Oração é uma iniciativa da Viva,
realizado no Brasil pela Rede Mãos Dadas. A cada
ano eles trabalham um tema e publicam um Guia
de Oração com história, números e pedidos. Em
2015, o tema é: Jesus presente na infância de cada
criança. Baixe o seu guia!

O que você precisa saber:

4. Você pode escolher uma, duas ou realizar as
cinco liturgias. O importante é dedicar um
tempo para pensar a relação da criança e do
adolescente com Deus e ter um momento de
oração por eles.

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!

5. Não deu tempo de fazer tudo este mês? Você
pode realizar as liturgias em outras datas no
decorrer do ano!

Por que envolver a igreja?

Porque as crianças estão à beira do caminho. Lembra-se da história do bom samaritano, contada por Jesus (Lucas 10.25-37)? Você se
pergunta “Quem é o meu próximo?”, mas Jesus nos faz responder: “Quem foi o próximo daquele que estava à beira do caminho”? A resposta
foi: “O que usou de misericórdia para com ele.” E Jesus concluiu: “Vai, e procede você de igual modo”. A Igreja tem um chamado: ser próximo
daquele que precisa dela.

“A atitude de proteção e cuidado com as nossas crianças é muito mais do que um
significativo gesto de amor e justiça para com elas. É uma questão de compromisso
com o Deus Eterno, Pai protetor de todas as crianças.” (Carlos Queiroz)*
“A pessoa, o ser humano à beira do caminho no Brasil é, por excelência, a criança.”
(Ariovaldo Ramos)*
* Frases registradas na revista Mãos Dadas, Ed 21.
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#UMMÊSESPECIAL
Liturgia 1: Deixe os pequenos virem a mim
Sugestão de data: domingo, 10 de maio

Primeiro passo:

SUGESTÃO DE MÚSICA: É muito bom
ter Jesus no coração, Diante do Trono.

O pastor lê Mateus 19.13 e 14. Neste texto, algumas
crianças tentavam chegar perto de Jesus, mas os próprios
discípulos, a igreja, as impediam. Então Jesus ficou bravo com
eles e disse: Deixem vir a mim os pequeninos, as criancinhas,
pois dos tais é o Reino dos Céus. Depois de recebê-las bem
perto, Jesus orou por elas (impôs as mãos) e foi embora.

Terceiro passo: Convoque a igreja
De hoje até o dia 7 de Junho, quando realizaremos o 20º Mutirão de Oração pelas Crianças e
Adolescentes, vamos fazer uma menção especial a cada
domingo, para que não nos esqueçamos do nosso
chamado de levar as crianças a Jesus.

Nós queremos ser uma igreja que tira qualquer
obstáculo do caminho das crianças e adolescentes para
que eles cheguem a Jesus. Queremos ser uma igreja que
ora, acolhe e protege nossas crianças.

No domingo que vem, queremos pensar mais
sobre como proteger nossas crianças, principalmente
sobre as situações de exploração e abuso sexual na
nossa cidade, no nosso bairro.

Segundo passo:
Peça que os adultos se levantem (quem tiver
vontade) e façam um compromisso em voz alta com seus
filhos e demais crianças da igreja e do bairro. Por exemplo:
Eu prometo ensinar meus filhos a amar Jesus. / Eu prometo
ensinar as crianças que estão na minha classe. / Eu prometo
acolher toda criança do bairro que vier à igreja.

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!

Depois peça para as crianças e adolescentes até
17 anos irem à frente e ore por todos eles.

Na escola dominical ou culto infantil:

Com as crianças: Leia novamente Mateus 19.13 e 14 ou faça um pequeno teatro e pergunte:
1. Por que as crianças queriam ver Jesus? Será que
ele era um moço legal com as crianças?

Nós também queremos orar pelas crianças.Vocês
têm algum pedido de oração? Vocês conhecem alguma
criança que não está aqui na igreja e precisa de oração.

2. Poxa, os discípulos queriam mandar as crianças
embora, por que será?

Professor(a): deixe as crianças orarem umas pelas
outras. Anote os pedidos das crianças e faça um mural
que ficará exposto o mês todo.

3. Mas o que Jesus fez?
4. Depois de receber as crianças, o que Jesus fez?

#prepare uma atividade de recreação

Com os adolescentes: Leia a história de Hagar e Ismael registrada em Gênesis 21.8-21.
Ismael era apenas um adolescente, com cerca de 16
anos, quando Sara pediu que Abraão o mandasse embora.
Sendo ele filho da escrava de Sara, ele era como filho dela. Ela
deveria criá-lo como sua família, mas, quando ela teve um filho
seu, rejeitou Ismael e isso entristeceu a Abraão, seu pai.

1. Por que Ismael foi expulso de casa?
(R.: ele ria de Isaque, mas, na verdade, Sara o tinha
rejeitado e tinha ciúmes dele)
2. O que sua mãe, Hagar, pensava em fazer?
(R.: deixá-lo embaixo do arbusto para morrer)

Pergunte – professor(a): estimule
a resposta dos adolescentes:

3. O que aconteceu que fez Hagar mudar de ideia?
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que você passou? Como Deus protegeu você?
(deixe todos falarem)

(R.: Deus apareceu e disse para ela não ter medo, que
Deus iria cuidar do menino e mostrou a água)
4. Como Deus recompensou a Hagar e Ismael?

Nós temos muito que agradecer a Deus e, ao
mesmo tempo, sabemos de muitos colegas nossos que
ainda estão em situações complicadas.Vamos agradecer
e orar a Deus por essas pessoas.

(R.: Ismael cresceu e se tornou ﬂecheiro e
viveu no deserto)
5. Será que Deus mostra seu cuidado só quando
tudo está dando certo?

Professor(a): deixe os adolescentes orarem uns
pelos outros. Anote os pedidos e faça um mural que
ficará exposto o mês todo.

6. Você se lembra de uma situação complicada

#nomeiodasemana o grupo irá:

1. reunir-se e orar a Deus para colocar os
planos em prática;

música, qualquer coisa que sua criatividade e
recursos permitirem) para mobilizar a igreja;

2. acessar o site do Mutirão de Oração:
http://goo.gl/gI1o5Y

6. pesquisar que ações do 18 de maio a cidade
planejou e como algumas pessoas da igreja
podem se envolver;

3. pensar como envolver toda a igreja
ou organização;

7. uma das ações pode ser uma caminhada de
oração pelo bairro no domingo à tarde (veja
como convidar a igreja a tempo) ou na segunda,
dia 18 de maio (escolha um horário para que
todos possam ir!).

4. eleger uma pessoa para fazer os registros e o
relatório final;
5. criar materiais (cartazes, panfletos, murais, folders,

este material foi produzido pelo Bola na rede em parceria com a rede mãos
dadas. acesse www.bolanarede.org.br e ajude o Brasil a vencer esse jogo.
Apoio:

Realização:

Parceiro Técnico:
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Liturgia 2: Deus protetor
Sugestão de data: domingo, 17 de maio

Primeiro passo:

SUGESTÃO DE MÚSICA: Quem pode
livrar como o Senhor, de Koinonya
ou Adhemar de Campos.

O pastor lê Salmo 23.4. Neste texto, vemos
Davi confiante no Deus protetor. Ele sabia que dias
difíceis chegariam, que vales de sombra (medo) e morte
fariam parte de sua caminhada, mas ele sabia que a
vara (para proteger) e o cajado (para guiar) de Deus
estariam a seu favor.

Terceiro passo: Apresentação do grupo
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.

Nós queremos ser uma igreja que pastoreia suas
ovelhinhas, suas crianças, seus adolescentes. Uma igreja
que pastoreia e guia suas crianças e adolescentes, para
que no dia da dificuldade eles vejam a Igreja como um
lugar seguro para elas.

• Se a caminhada de oração no bairro foi realizada
à tarde, peça que alguém do grupo dê um
breve testemunho.
• Se a caminha será realizada no dia 18, segundafeira, convoque toda a igreja para estar presente.

Amanhã, 18 de maio, é o Dia Nacional de
Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes. Sabemos que aqui na nossa igreja pode ter
algum caso, sabemos que aqui no nosso bairro, na nossa
cidade, existem crianças e adolescentes sendo abusadas
sexualmente. Sabemos que adolescentes e crianças são
vendidas, às vezes, pelos próprios pais, por R$10, R$20.
Queremos levantar nossas vozes ao Deus que protege
com sua vara e guia com seu cajado para que nossas
crianças e todas as crianças sejam livres do mal.

Lembre que até o 20º Mutirão de Oração pelas
Crianças e Adolescentes, de 5 a 7 de junho, vamos
fazer uma menção especial a cada domingo para que
ninguém se esqueça do nosso chamado de proteger as
crianças do mal e levá-las a Jesus.
No domingo que vem queremos pensar mais o
Deus provedor e que atenção temos dado às necessidades das nossas crianças.

Segundo passo:

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.

Peça que cada pessoa da igreja imponha as mãos e
ore por uma criança ou adolescente. Não tem problema se
dois ou três irmãos orarem pela mesma pessoa. Ore por
proteção do mal, das drogas, da vida errada, do álcool, do
tráfico, do abuso sexual, da exploração, da violência.
Faça uma oração pelas crianças do bairro e outra
oração pelas crianças da cidade.

Na escola dominical ou culto infantil:

Com as crianças: Conte a história do bebê registrado em 1 Reis 16-28
Salomão ainda era um jovem rei e precisava de
muita sabedoria para julgar as causas das pessoas. Uma
vez, uma mãe foi reclamar que sua colega de casa tinha
raptado seu filho, pois o dela tinha morrido.

vou dar metade do bebê para cada uma! Poxa vida, Salomão,
o que iria acontecer com o bebê? Mas, a mãe verdadeira falou:
“não, não divida meu bebê no meio, pode deixar com ela”.
Então Salomão viu que ela era a mãe verdadeira
e devolveu o filho para ela.

Poxa, essa mamãe estava muito triste porque
tinha perdido seu filho, mas não podia raptar a criança
da outra mãe. Então a mãe de verdade disse: “este é
meu filho!” E a outra dizia: “não, é meu!”

Pergunte:
1. Crianças, uma mamãe, papai, vovó, titia ou alguém
que ama de verdade cuida bem das crianças?

Então Salomão fez uma pegadinha e disse: Então, eu
4

2. Aquele bebezinho tinha o direito de ficar com
sua mãe verdadeira?

que vocês estiverem em perigo, vocês podem contar com
as tias da igreja.

Sim, porque cada criança precisa ficar com sua família.

4. Vocês têm algum pedido de oração? Vocês
conhecem alguma criança que não está aqui na
igreja e precisa de proteção?

3. Aquela mãe falsa não se importava de dividir o
bebê no meio, mas Deus deixou isso acontecer?

Professor(a): deixe as crianças orarem umas pelas
outras. Anote os pedidos das crianças e acrescente no
mural que ficará exposto o mês todo.

Não! Deus ama as crianças coloca pessoas que nos
amam perto de nós. Pode ser sua mãe, como pode ser
seu pai, sua vó, vô, professora... E, até aqui na igreja, nós
também queremos ser um lugar seguro, então, sempre

#Prepare uma atividade de recreação

Com os adolescentes: Leia 2 Tessalonicenses 3.1-5.
do Pai Nosso: “livra-nos do mal”?

Pergunte - professor(a) estimule
a resposta dos adolescentes:

Nós temos muito que agradecer a Deus, mas
também temos que pedir por livramento, pois não
sabemos quando o mal está a nossa volta.Vamos orar
por nós e também nos lembrarmos de pessoas que
vocês conhecem, seus colegas, que estão vivendo na
maldade ou sofrem algum mal.

1. Paulo faz três pedidos de oração, quais são?
(por eles, para que a Palavra se propague e pelo
livramento dos homens maus)
2. Segundo o versículo 2, por que esses
homens são maus?

Professor(a): deixe os adolescentes orarem uns
pelos outros. Anote os pedidos e acrescente no mural
que ficará exposto o mês todo.

(não têm fé, não são cristãos)
3. Paulo acreditava que Deus os guardaria do
Maligno, do mal. O que, ou quem, é esse
Maligno ou mal?

ORE CONOSCO:
Uma oração pelo Mutirão
Mundial de Oração 2015

4. Você já esteve em contato com o
mal? De que tipo?

Deus Pai,
Agradecemos a ti por tuas promessas fiéis, e pelo fato
que tu nos proteges e és o nosso provedor. Obrigado pela
sua força quando somos fracos, pelo seu amor incondicional
quando os tempos são difíceis e pela sua esperança quando
nos desesperamos.
Oramos para que as crianças que vivem em vulnerabilidade e exclusão social conheçam a sua presença poderosa
nas vidas daqueles marcados pela dor, medo e solidão. Que
as palavras do teu filho Jesus, “Eu estarei sempre com vocês”, se
torne uma realidade para elas hoje.
Oramos para que, pelo poder do teu Santo Espírito, nós
possamos ser os teus pés e as tuas mãos, demonstrando
amor em ação, formando comunidades de alegria e esperança,
e comprometidos a trazer mudanças duradouras para as
vidas das crianças.
No seu nome nós te pedimos, Amém.

(pode ser medo, violência, drogas, espiritual, acidente,
risco de morte, etc)
5. Você cria que Deus poderia livrá-lo? Como foi
sua experiência?
6. No versículo 5, Paulo ora pelos Tessalonicenses,
o que ele pede?
7. Você acha que estar em constante comunhão
com Deus pode nos livrar do mal? Por quê?
Acreditamos que Deus nos guia e nos protege,
mas será que temos crido que Deus é maior que o mal
que está a nossa volta? A verdade é que só Deus pode
nos livrar do Maligno, não é isso que pedimos na oração

#NOMEIODASEMANA o grupo irá:

1. reunir-se e orar e fazer perguntas importantes:

• alguma outra igreja ou congregação poderia
fazer parte das atividades?

• as crianças e adolescentes estão participando?

• podemos falar sobre o tema em algum
programa de rádio ou TV?

• algum grupo da igreja não está se envolvendo?
Como encorajá-los?
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• como anda nosso relatório? (Quais foram as
atividades até agora? Quantos adultos, crianças
e adolescentes em cada atividade?)

2. Levar algumas pessoas da igreja para participar
das ações da semana do 18 de maio que a cidade
planejou (prefeitura e ong’s);

• que material falta preparar?

3. Que criança e que adolescente fará o
testemunho no próximo domingo (atenção:
orientá-los sobre o tempo disponível);

• O que vamos fazer nos três dias do Mutirão
de Oração (5-7 de junho)?

este material foi produzido pelo Bola na rede em parceria com a rede mãos
dadas. acesse www.bolanarede.org.br e ajude o Brasil a vencer esse jogo.
Apoio:

Realização:

Parceiro Técnico:

6

Liturgia 3: Deus provedor
Sugestão de data: domingo, 24 de maio

Primeiro passo:

Terceiro passo: Apresentação do grupo

O pastor lê Mateus 6.31 e 32. Neste texto Jesus
nos chama a não nos inquietarmos, isto é, não perdermos
o sono, não ficarmos pensando e se preocupando com
nossas necessidades: o que vamos comer hoje? E o que
vamos beber amanhã? O que vestiremos no mês que vem?

Chame à frente o grupo que se reuniu durante
a semana para explicar os seus planos para o próximo
final de semana e o 20º Mutirão Mundial de Crianças e
Adolescentes em Vulnerabilidade.
OBS.: Caso tenha realizado uma ação referente ao 18
de maio ou se a caminha foi realizada no dia 18, segunda-feira
passada, apresente brevemente como foi a atividade.

E por que não se preocupar com isso? Porque
temos um Deus provedor. São os gentios, os que não
conhecem nosso Deus, é que se preocupam com isso.

Lembre que até o 20º Mutirão de Oração pelas
Crianças e Adolescentes, de 5 a 7 de junho, vamos fazer
uma menção especial a cada domingo, para que a gente
não se esqueça do nosso chamado de prover as necessidades de nossas crianças e adolescentes e levá-las a Jesus.

Não só isso irmãos, este mês estamos pensando sobre
“Jesus presente na infância de cada criança”. Como podemos
ver o Deus provedor na vida delas? É certo que ele provê
através de suas famílias, da escola, da igreja, mas também
ele é o Deus pessoal que se relaciona com suas ovelhinhas
e nós ouviremos agora o testemunho de uma criança, a
______________________________, de ________ anos; e
do adolescente _______________________, de ____ anos,
sobre sua experiência com o Deus provedor.

No domingo que vem queremos pensar mais o
Deus que promete e cumpre e como nós, como Igreja,
podemos perceber esse Deus na vida de nossas crianças.
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.

Segundo passo: TESTEMUNHOS
Glória a Deus pela vida desses irmãozinhos e seu
relacionamento com Deus.
SUGESTÃO DE MÚSICA: Deus forte como
Jeová, Igreja Pentecostal Deus Forte e Salvador

Na escola dominical ou culto infantil:

Com as crianças: Conte o ensinamento de Jesus registrado em Mateus 6.25-33
Deus disse pra gente não ficar ansioso... o que é
ficar ansioso? (professor(a) deixe as crianças responderam e
verifique se todas entenderam o que é ficar ansioso).

crianças tocarem as flores)
• Quem dá comida para os passarinhos? Quem
deu roupa para as flores? Deus!

Não ficar ansioso sobre o que comer, beber e vestir.
E sabe crianças, Jesus gostava de admirar a natureza, ver as
flores, ouvir os pássaros. Quem já teve a oportunidade de
fazer isso? Quem já viu uma flor de perto? E um pássaro?

• E Jesus disse que as pessoas eram mais
importantes que as flores e os pássaros e que
se eles tinham roupa e comida e prometeu que
também daria às pessoas o que precisassem.

Professor(a): se possível, leve flores de verdade,
inclusive um lírio; e um passarinho ou arara. Se não for
possível, leve imagens bem coloridas ;)

Mais uma vez nós vamos falar nossas necessidades,
que podem ser roupa, comida, mas também um trabalho para
nossos pais sustentarem nossa casa, a cura de uma doença ou
outra coisa. E vamos lembrar também de outras crianças que
não estão aqui, mas também precisam de alguma coisa.

• Jesus disse: Olhe os passarinhos! Eles trabalham?
Por acaso os passarinhos tem despertador para
acordar cedo e trabalhar? Precisam ir ao supermercado? (deixe as crianças responderem)

Professor(a): deixe as crianças orarem umas pelas
outras. Anote os pedidos das crianças e acrescente no
mural que ficará exposto o mês todo.

• E as flores? Flor sabe costurar? Flor tem agulha e
linha? Não, mas olha como elas se vestem bem,
como a roupa delas é macia e colorida! (deixe as

#Prepare uma atividade de recreação
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Com os adoLesCentes: Leia fiLipenses 4.10-20
Pergunte - professor(a) estimule
a resposta dos adolescentes:

(professor(a) estimule os adolescentes a compartilharem)
5. E você já viu Deus suprindo uma necessidade sua
ou de sua família? Compartilhe.

1. Por que Paulo estava alegre?

6. Que atitudes podemos tomar, na prática,
para atendermos melhor às necessidades das
pessoas a nossa volta?

(porque a igreja tinha, mais uma vez, cuidado de Paulo e
enviado recursos para ele)
2. Mesmo em situação de necessidade, qual era a
reação de Paulo?

Acreditamos que Deus é nosso provedor, mas
também, Deus levantou sua igreja para suprir as necessidades dos mais necessitados.Você crê que Deus pode
suprir as necessidades? Você crê também que você pode
suprir as necessidades dos outros?

(ele era contente na pobreza ou na abundância, na
humilhação ou na honra, na fartura ou fome)
3. Por que a igreja fez bem em sustentar o
ministério de Paulo?

Nós temos muito que agradecer a Deus pela sua
provisão.Vamos fazer pedidos de gratidão. Depois vamos
nos lembrar das necessidades de algumas pessoas e orar
por elas também.

(nenhuma igreja tinha se tornado sua parceira, mas
Paulo se alegra mais com os frutos e o galardão da igreja
(crédito) do que com a doação em si que ele recebia)
4. Você tem se importado com as necessidades das
outras pessoas? Como?

Professor(a): deixe os adolescentes orarem uns
pelos outros. Anote os pedidos e acrescente no mural
que ficará exposto o mês todo.

#nomeiodasemana o grupo irá:

1. se reunir e orar;

• as crianças e adolescentes farão
alguma apresentação?

2. atualizar o relatório (Quais foram as atividades
até agora? Quantos adultos, crianças e adolescentes em cada atividade?)

• podemos visitar uma organização na sexta, dia 5?
• podemos fazer um dia especial no sábado, dia 6?

3. o que as crianças e os adolescentes acham da
programação até aqui?

• vamos imprimir a oração do Mutirão para toda
a igreja? (box lateral)

4. o que vamos fazer nos três dias do Mutirão de
Oração (5-7 de junho)?

• como está a exposição do mural de oração
com os pedidos de oração de crianças e adolescentes que temos feito?

• como vamos divulgar?
• alguém especial vai falar neste final de semana?

este material foi produzido pelo Bola na rede em parceria com a rede mãos
dadas. acesse www.bolanarede.org.br e ajude o Brasil a vencer esse jogo.
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Liturgia 4: Deus que promete e cumpre
Sugestão de data: domingo, 31 de maio

quando estiverem na vida adulta, não se desviem do
caminho de Deus.

Primeiro passo:
O pastor lê Jeremias 29.11-13. Neste texto
vemos que Deus tem planos para nós. Ele é quem sabe
que planos tem, mas nos dá uma dica: pensamentos de
paz e não mal, para que a gente mesmo alcance o que
desejamos. Ele promete ainda que se o buscarmos de
todo o coração, nós o acharemos e ele nos ouvirá.

Chame toda a liderança da igreja: os pastores(as),
professores(as), líderes dos departamentos, dos grupos
e sociedades internas, dos ministérios. Chame toda
a liderança e peça que imponham as mãos sobre
as crianças e adolescentes e orem pela vida dos
pequeninos e agradeçam as promessas do Senhor
para a sua Igreja.

Não há Deus como o nosso. Deus que promete
e cumpre. Deus que está presente em nossas vidas e
também na vida das nossas crianças e adolescentes. Nós
também queremos, cada dia mais, ser uma igreja que
mostra as promessas de Deus para elas. Ensinando-as
a confiar em Deus para que mesmo adultas não se
esqueçam de seu Deus.

SUGESTÃO DE MÚSICA: Deus de
promessas, Toque no Altar.
Terceiro passo: Apresentação do grupo
Chame à frente o grupo que se reuniu durante
a semana para apresentar os murais de oração que
foram feitos pelas crianças e adolescentes e divulgar a
programação do 20º Mutirão de Oração pelas Crianças
e Adolescentes em Vulnerabilidade, que acontece de
5 a 7 de junho.

Segundo passo:
Peça que todas as crianças e adolescentes até
17 anos, inclusive as crianças de colo, venham para a
frente da igreja. Peça para toda a igreja olhar para elas
e lembre-as que Deus tem uma promessa para elas,
elas são parte da Igreja, não serão, já são. As promessas
de presença, cuidado, ouvir as orações, promessas
de salvação e vida eterna para aqueles que creem
em Jesus, são promessas para essas crianças e adolescentes também.

Além da programação de sexta e sábado, no
domingo que vem queremos pensar mais sobre a
presença de Jesus na infância de cada criança.Você se
lembra que Jesus esteve presente na sua infância? Hoje
Deus está presente na vida destas crianças e adolescentes.Vamos ter uma programação especial, convide
pessoas, traga visitantes.

Nós, Igreja, somos responsáveis por ensinar
a eles o caminho em que devem andar e para que

Na escola dominical ou culto infantil:

Com as crianças: Conte o que está escrito sobre Deus em Isaías 40.25-31
Ele é Deus! Ele é igual a quem? Você conhece
alguém como Deus?

as coisas e até hoje Deus não se cansa. Isso
mesmo, ele não fica cansado. Além disso, Deus
prometeu que daria força para quem ficasse
fraco. E Deus sempre cumpre suas promessas.

• Pois você sabia que Deus é tão poderoso que
criou todas as coisas.Você sabia que ele fez todas
as estrelas do céu e sabe o nome de todas elas?
Por exemplo, quem já ouviu falar na constelação
“Três Marias” (ou Constelação de Órion), quem
sabe o nome das três estrelas? (professor(a),
deixe as crianças falarem os nomes)

• Você já se sentiu fraquinho(a), cansado(a)?
(professor(a), deixe as crianças lembrarem
de alguma ocasião em que ficaram
doentes ou fracas)
Pois saiba que Deus dá força para você, isso
mesmo, ele multiplica sua força, basta você confiar nele,
confiar que ele é todo poderoso.

• As estrelas se chamam: Mintaka, Alnilam e Alnitak.
E Deus sabe o nome de todos os milhões de
estrelas no céu! Sim, ele é muito poderoso.

Deus ama as crianças e também sabe o nome de
todas elas.Você sabe o nome de todo mundo aqui na

• Vocês sabiam que Deus criou as estrelas e todas
9

salinha? E de todas as crianças na sua classe na escola? E
de todas as crianças da sua escola/bairro?

igreja, mas está fraquinha, doente, triste e precisa
da nossa oração?

É muita gente, mas Deus sabe o nome de todas
elas e promete que vai dar força para todas as crianças!

Professor(a): deixe as crianças orarem umas pelas
outras. Anote os pedidos das crianças e acrescente no
mural que ficará exposto o mês todo.

Vocês têm algum pedido de oração? Vocês
conhecem alguma criança que não está aqui na

#Prepare uma atividade de recreação

Com os adolescentes: Leia Jeremias 29.11-13
6. Como você se sente saber que tem um
Deus todo poderoso que gasta tempo
pensando em você, está sempre disposto a lhe
ouvir e ser achado?

Pergunte - professor(a) estimule
a resposta dos adolescentes:
1. Você já parou pra pensar que Deus também
para pra pensar em você? Segundo o texto, o
que Deus pensa?

7. Você acredita que Deus está presente desta
forma na sua vida? Por que?

(pensamentos de bem e não de mal)

(estimule os adolescentes a compartilharem
alguma experiência)

2. O que significa isso? Significa que nas vezes que
as coisas parecem não dar certo então os planos
de Deus não se realizaram?

Acreditamos que Deus é onipresente, isto é, está
em todo lugar ao mesmo tempo; é onisciente, sabe todas
as coisas de todos os tempos; é onipotente, tem todo
poder sobre todas as coias e seres. Isto é verdade, Deus é
assim e ele se preocupa com você, com seus desafios, com
suas dificuldades, com sua vida.Você é importante para ele.

(professor(a) ajude-os a ver que mesmo quando
as coisas, aos nossos olhos, parecem não dar certo,
tudo está dentro dos planos de Deus, que quer
sempre nosso bem)
3. Depois de pensar em você, qual é o segundo
compromisso de Deus?

A questão é se nós temos buscado a Deus com
todo nosso coração, nossa alma, nosso entendimento,
nossa força. Se sim, vamos achá-lo, com certeza! É uma
promessa de Deus pra nós!

(que quando orarmos, ele nos ouvirá. Ajude-os a ver que
este compromisso tem um pré-requisito: nós temos que
invocar o nome de Deus e orar a ele)

Nós temos muito que agradecer a Deus, por
suas promessas, por sua presença em nossa vida.
Conhecemos também colegas que não estão aqui e
precisam desse Deus fiel.Vamos orar pela vida deles,
para que possamos testemunhar de Jesus para essas
pessoas e que elas venham para Jesus e experimentem
esse Deus poderoso que temos.

4. Qual o terceiro compromisso, terceira
promessa, neste texto?
(que aos buscarmos Deus te todo coração, o acharemos)
5. Esta promessa também tem um pré-requisito. O
que você entende por buscar a Deus de todo o
coração? O texto de Marcos 10. 28b-30 onde
Jesus fala sobre o maior mandamento ajudará
você a responder.

Professor(a): deixe os adolescentes orarem uns
pelos outros. Anote os pedidos e acrescente no mural
que ficará exposto o mês todo.

#NOMEIODASEMANA o grupo irá:

1. se você ainda não baixou o Guia de Oração,
acesse o site do Mutirão de Oração e baixe
agora: http://goo.gl/nKD4JJ

4. confirme com o pastor sobre fazer um culto
especial com a participação das crianças e
adolescentes e uma pregação sobre o tema
(Mateus 28.20);

2. no site, inscreva sua igreja ou grupo nas 40 horas
de oração pelas crianças; https://goo.gl/C4SArW

5. definir a programação de sexta, sábado e
domingo (manhã e noite);

3. imprima as três primeiras páginas do Guia de
Oração e coloque no mural da igreja;
10

QUe tal:

1. Fazer uma semana de oração pelas crianças e
adolescentes em vulnerabilidade?

louvor no domingo?
8. Levantar uma oferta para uma organização social
cristã da sua cidade? Ou quem sabe apoiá-la
por um ano todo?

2. Visitar uma organização com uma equipe da
igreja e usar uma liturgia para falar de Jesus e orar
com as crianças e/ou adolescentes!

9. Ouvir os que as crianças pensam sobre a igreja?
Faça o teste! http://goo.gl/VR2gth

3. Fazer um relógio de oração ou uma vigília
na sexta-feira;

10. Imprimir pedidos de oração (mundial, nacional
e local) para que os membros orem no culto e
depois levem para casa.

4. Fazer um sábado de brincadeiras e um delicioso
lanche com as crianças e adolescentes do bairro?
5. Fazer um culto especial no sábado à noite e pedir
para toda a igreja convidar crianças e adolescentes amigos de seus filhos?

Ore, pense e decida com sua igreja o que é
possível fazer e mãos à obra!
Não se esqueça!

6. Fazer uma música, teatro ou vídeo sobre o tema:
Jesus presente na infância de cada criança?

De contar como foi seu Mutirão de Oração:
http://goo.gl/FokrIE

7. Deixar as crianças dirigirem o

este material foi produzido pelo Bola na rede em parceria com a rede mãos
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litUrgia 5: JesUs presente na inFÂncia de cada criança
sugestão de data: domingo, 7 de junho

Primeiro passo:

Passo dois: momento de oração

O pastor lê Mateus 28.20. Neste texto
encontramos a maior promessa de Deus: que ele estaria
conosco, isto é, com todos os que cressem em Jesus, até
o fim dos tempos. Ele dá sua missão á igreja: Ide e fazei
discípulos de todas as nações e diz: não tenham medo,
eu sou Deus protetor; não fiquem ansiosos, eu sou Deus
provedor; não se preocupem, mas alegrem-se, eu sou
Deus que promete e cumpre; isto mesmo, eu estarei com
vocês TODOS OS DIAS. Não nos primeiros dias, nem nos
dias difíceis, muito menos só nos dias alegres. Não, Deus
prometeu que estaria conosco todos os dias até que ele
voltasse, até a consumação dos séculos.

Hoje, milhares de pessoas em todo o mundo
estão orando por crianças e adolescentes em situação
de vulnerabilidade social. Crianças que passam fome,
não têm casa ou família. Estão doentes, órfãs, sofrendo
violência física, emocional, sexual.
Hoje nós vamos orar por essas crianças e vamos
orar pela Campanha Bola na Rede, que trabalha no
combate à exploração sexual de crianças e adolescentes
no turismo. Crianças que são vendidas pelos próprios
pais, adolescentes que estão perdidas e não conseguem
sair das garras do cafetão, da cafetina.
Vamos dividir em grupos de três ou quatro
pessoas, é importante que todos do grupo orem.

O que significa esta promessa na vida de nossas
crianças? O que significa para um bebezinho saber que
Deus está com ele todos os dias.Talvez para ele nada, ainda,
mas para você que é mãe e pai, dá segurança e paz. Deus
cuidará dos seus filhos e netos.

Pastor, dê tempo para todos orarem e encerre
com sua oração.
SUGESTÃO DE MÚSICA: Deus
Emanuel, Ministério F4ces

O que significa para um adolescente saber que
Deus está com ele todos os dias? Além de saber que Deus
vê todas as coisas que ele faz, mas não deveria, quer dizer
também que Deus conhece a vida de um adolescente e
ele é paciente, perseverante, amável e presente na vida
desses adolescentes.

Terceiro passo: relatório do grupo
Agora o grupo responsável pelo “Um mês pelas
crianças e adolescentes” vai fazer um breve relato das
atividades do final de semana!

Nós temos visto, nos últimos domingos, que Deus
realmente está presente. Na minha, na sua, na vida das
crianças.Vemos a singeleza dos pedidos e das orações das
crianças ali no mural, elas já são igreja, elas já são corpo de
Cristo. Não é que elas vão ser no futuro, são agora, por isso
Jesus está presente na vida delas. Porque esta promessa é
para sua Igreja e elas já são Igreja. Glória a Deus por isso.

Pastor, faça uma oração de agradecimento.
O mês acabou, o 20º Mutirão Mundial de Oração
por Crianças e Adolescentes em Vulnerabilidade acaba hoje,
mas nós, como igreja, temos o dever e o compromisso de
continuar orando não só pelos nossos filhos, mas também
pelas crianças e adolescentes do bairro, da cidade, do Brasil,
do mundo. Levem para casa este compromisso.

QUe tal:

Fazer uma apresentação de fotos com imagens
de todo o mês, em especial deste final de semana do
Mutirão de Oração?

Não se esqueça de acessar o site e preencher
seu relatório www.maosdadas.org.
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