
Oração faz diferença. Deus adora 

quando crianças oram 
 
Respondeu Jesus: "Sim, vocês nunca leram: ‘dos lábios 

das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor’?" 

Mateus 21:16 

 

Há tantos problemas que que crianças e 

adolescentes não deveriam ser obrigadas a 

enfrentar, especialmente nas cidades de países em 

desenvolvimento: problemas que negam a elas a 

oportunidade de viver em uma família segura e 

amorosa que Deus planejou. Neste ano em que o 

Mutirão Mundial de Oração comemora seu 21º 

aniversário, vamos mobilizar um milhão de 

crianças a orar e a ouvir a Deus. Esperamos que 

isso possa resultar em mudanças permanentes! 

 

 

 
Junte-se a nós em oração... 
 

Senhor Jesus, 

Ajude cada um de nós a educar, equipar, e 

encorajar crianças a falar contigo, e te escutar em 

oração. Nos dê oportunidades de revelar um 

pouco do teu amor e poder às crianças do nosso 

meio. Que crianças vulneráveis com vidas difíceis 

possam se aproximar de ti em oração e revelar o 

Senhor para as pessoas ao redor delas. Senhor, 

ensina-nos a orar. Amém. 

 

 

 

 

 

 

 DEZ RAZÕES PARA PROMOVER 

UM MUTIRÃO DE ORAÇÃO 
 

1 Origem 

Oração foi o que deu início à Viva 21 anos atrás. 

2 Unidade 

Independente de denominação, todos nós 

podemos orar, causando coletivamente impacto e 

influência. 

3 Humildade 

Nos ajuda a nos submetermos a Deus. 

4 Foco 

Nos dá uma consciência mais ampla dos 

problemas que as crianças em risco enfrentam. 

5 Impulso 

Pode nos dar energia e propósito para o ano que 

está adiante de nós. 

6 Ação simples 

Sem fórmulas, uma abordagem descomplicada. 

7 Bênçãos 

As pessoas se tornam mais engajadas, 

comprometidas e se transformam. 

8 Conexões 

A oração pode gerar e expandir conexões. 

9 Libertação 

Deixa que as crianças nos guiem. 

10 Mobilize, inspire e equipe  

Aja de acordo com o que ouvimos de Deus. 

 



VERSÍCULOS CHAVE 
 

Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. 

Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: 

"Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos 

discípulos dele".  

Lucas 11:1 

Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o 

teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, 

para silenciar o inimigo que busca vingança. 

Salmos 8:2 

Não seja precipitado de lábios,  

nem apressado de coração  

para fazer promessas diante de Deus.  

Deus está nos céus,  

e você está na terra,  

por isso, fale pouco. 

Eclesiastes 5:2 

 

A ele foi dado muito incenso para oferecer com as 

orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante 

do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça 

do incenso juntamente com as orações dos santos. 

Apocalipse 8:3b, 4 

O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: 

"Samuel, Samuel! " Então Samuel disse: "Fala, pois o teu 

servo está ouvindo".  

1 Samuel 3:10 

Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e 

ore a seu Pai, que está no secreto. Então seu Pai, que vê 

no secreto, o recompensará. 

Mateus 6:6 

 

 

Mais informações  
Visite www.maosdadas.org e clique no banner da campanha. Você será redirecionado para a página da 

campanha onde encontrará:  

• Ideias de atividades de oração para crianças, adolescentes e adultos.  

• Um artigo reflexivo sobre o tema deste ano do Mutirão.  

• Uma apresentação curta em Power Point  

• Um poster que você poderá baixar e imprimir para a sua localidade.  

 

Junte-se a nós no Facebook na página www.facebook.com/mutiraomundialdeoracaooficial do Mutirão e veja o 

que outros estão fazendo. O Mutirão Mundial de Oração é uma iniciativa global que acontece sempre na 

primeira semana de junho e que une centenas de milhares de adultos e crianças em oração em pelo menos 

40 países.  

Viva é uma organização social crista internacional que busca inspirar mudanças duradouras nas vidas de 

crianças por meio do poder de ações coletivas em 34 redes comunitárias ao redor do mundo. 

  

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. 

O QUE VOCÊ PODE FAZER? 

Exemplos de eventos que foram realizados nos 

últimos anos: 

Itália: um evento constituído de orações de crianças, 

canções de adoração, poemas, jejum, arrecadações e uma 

marcha pela cidade. 

Oxford, Reino Unido: um culto de domingo a noite, 

com estações de oração (com temas relacionados a 

projetos locais, à Síria e ao Líbano, à Palestina e à faixa de 

Gaza, e às crianças forçadas a lutar na guerra), houve 

também atividades para as crianças durante o culto, e a 

exibição de um vídeo de meditação. 

Kansas, EUA: um evento em um colégio para crianças 

desde a pré-escola até a oitava série (100 crianças) com 

estações de oração, louvor liderado pelos estudantes, 

uma apresentação de slides e fotos sobre o Mutirão 

Mundial de Oração, finalizando com orações 

comunitárias. 

Mwanza, Tanzânia: Um dia de oração com uma 

refeição, as crianças organizaram um coral, além de uma 

apresentação de teatro, e orações em grupo. 

Guduru, Índia: orações, cultos na igreja e um projeto: 

uma refeição após o culto de domingo em um orfanato na 

região de favela onde a igreja se baseia, buscando 

arrecadar doações com o propósito de fazer melhorias na 

igreja, e de prover alimentos para mais pessoas. 

Wan Chai, Hong Kong: momentos de reflexão e 

oração pelas crianças, um culto com toda a congregação, 

espalhando a mensagem através do link da Viva. 

Harare, Zimbábue: crianças orando nas casas no 

sábado e juntas na igreja no domingo. 

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ec/5/2
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ap/8/3,4
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/6/6

