
 
 

JUNTOS NA FÉ, SOMOS MAIS FORTES

RECURSO DE ORAÇÃO

E todos os dias eles continuavam a se
encontrar nos pátios do templo. 
(Atos 2: 46a)

Esse ano, o Mutirão Mundial de Oração
coincide com o Pentecostes, data
comemorada cinquenta dias após a Páscoa.
Neste dia, celebramos e recordamos a vinda do
Espírito Santo aos discípulos de Jesus, e,
estendida para a todos os que creram no
passado e creem hoje. O dom do poder e
força continua disponível para nós hoje.

A pandemia de Covid-19 mexeu com todos nós,
e ainda está mexendo com o mundo. A
devastação, a dor e a fragilidade das famílias e
comunidades continuam.

Como o nosso Mutirão Mundial de Oração,
com as crianças no centro da ação, pode
fortalecer nossa fé juntos? Vamos enfrentar
nossa fragilidade, guiados pelas crianças,
dirigidos pelo poder da oração e por um novo
enchimento do Espírito Santo.

Certamente vale a pena aprender com o que
aconteceu no primeiro Pentecostes, um
pequeno grupo de 120 crentes se sentindo
ameaçados e inseguros.

   ‘Pentecostes’ por Natacha Verny
 

Como foi que eles se tornaram 3120 em
um dia e viram este número crescer
diariamente? Como foi que o Reino de
Deus crescia a cada dia assim como o
cuidado de “todo aquele que precisava”?
(Atos 2: 35)

Alimentados e inspirados pelo Mutirão
pelo Mundial de Oração, poderemos nos
fortalecer na fé causando um grande
impacto na vida das crianças e de
nossas comunidades, de forma
sobrenatural? 
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DIMENSÕES DO PENTECOSTES
 

Atos 2, especialmente os versos 1-13 e 36-47

Aqui estão 12 dimensões da história do
Pentecostes para nos fortalecer a
avançarmos juntos na fé nestes tempos de
Covid. 

Selecione e destaque 4-5 que melhor se
adaptam  às suas circunstâncias:

1. Vivendo sob ameaça
Os discípulos e seguidores de Jesus temiam
perseguições e ameaças das autoridades
religiosas de Jerusalém. Eles precisavam
apoiar uns aos outros. Crianças, suas
famílias e comunidades enfrentam grande
pressão durante estes últimos anos.

Pergunte a crianças e adolescentes: o
que te dá medo?

2. Orando juntos
Aprendemos em Atos 1:14 que os
seguidores de Jesus se reuniam
constantemente para orar. É isso que nós
devemos fazer em nossa comunidade com
crianças na liderança.

Pergunte a crianças e jovens: pelo que
devemos orar?

3. Encorajando uns aos outros
Há força quando nos reunimos em um local
(fisicamente ou on-line). Podemos encorajar
uns aos outros, assim como um pequeno
grupo de seguidores de Jesus foi capaz de
fazer.

Crianças e adolescentes, falem algo à
pessoa ao seu lado para encorajá-los.

4. Esperar e ser paciente
Jesus disse aos seus discípulos para
esperar. ‘Não saiam de Jerusalém' (Atos
1:4), ele lhes ordenou. Os discípulos foram
obedientes.  

Eles sentaram e esperaram as próximas
orientações. Essa é uma boa prática que
podemos repetir durante o Mutirão de
Oração. 

É bom se ocupar com alguma atividade,
mas também é bom sentar- se com o
Senhor e esperar antes de tomar alguma
atitude. ‘O Senhor lutará por vocês; tão
somente acalmem-se’ (Êxodo 14:14)

Crianças e adolescentes, falem algo à
pessoa ao seu lado para encorajá-los.

5. Lembrar-se da promessa de Jesus
É bom que as crianças se lembrem que
Jesus as ama. Ele prometeu cuidar
delas. Os discípulos também tinham de
se lembrar da promessa de Jesus: “em
alguns dias vocês serão batizados com o
Espírito Santo”. (Atos 1:5)

Faça uma lista com as promessas
feitas por Jesus.

6. Unção espiritual
No Pentecostes, houve primeiro um
rugido como vento: “um som como o
soprar de um forte vento veio dos céus”.
Então, “eles viram o que parecia
labaredas de fogo que se separaram e
pousaram sobre cada um deles”.
Em várias outras ocasiões o Espírito
desceu sobre um grupo de pessoas.
Vamos ser ousados nas expectativas,
enquanto crianças se reúnem para orar.

Compartilhe experiências nas quais o
Espírito tenha ajudado você. (Deixe
que as crianças respondam primeiro).
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8. Descrentes e opositores
Nossos filhos, jovens e redes de pessoas de
toda a cidade são levadas a ações ousadas
para as quais haverá oposição. Os
discípulos encontraram descrentes e
zombadores, “Alguns, contudo, zombavam
deles e diziam: ‘Eles tomaram muito vinho’”.
(Atos 2: 13)

Você já foi ridicularizado porque ia à
igreja ou a alguma dessas reuniões?

9. Impacto: 3000 novos convertidos
Apesar dos obstáculos, veja o que a
ousadia do Espírito nos capacitou a fazer
naquele dia: 3000 novos crentes. Uau!
Queira Deus que cada novo evento no
nosso Mutirão de Oração nos traga esse
mesmo número de crentes comprometidos
com a ação de transformar as vidas das
nossas crianças e adolescentes em nossas
comunidades. Acredite, é possível! 

Que grande sonho de mudança pode ser
realizado com as nossas reuniões de
oração?

9. Compartilhamento sacrificial com
os necessitados
Não se tratava apenas de reuniões e
falas ousadas, havia também ação
social significativa. “Eles venderam
propriedades e posses para dar a
qualquer um que necessitasse”. Atos
2:45. 

Vamos ser generosos! Mexam-se!

Como um grupo de crianças e
jovens, o que podemos fazer juntos
para fazer a diferença aos
necessitados?

11. Orando juntos a Deus
Quando vemos o que Deus pode fazer
por meio do poder do Espírito Santo
através do Mutirão Mundial de Oração,
não podemos nos esquecer de orar a
Deus. Parece que na igreja é muito
comum nos juntarmos para pedir, mas
não para agradecer! “Todos os dias
eles continuavam a se encontrar nos
pátios do templo” (Atos 2:46)

Quando podemos nos reunir
novamente, crianças e
adolescentes, para orar a Deus
pelas maravilhas que esperamos
que Ele faça através de nós na
próxima semana?
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7. Atos de coragem
Qual foi o impacto do Pentecostes? Como
foi que essa multidão amedrontada de
seguidores de Jesus se transformou? Eles
falaram em todo tipo de língua: poder
milagroso. É disso que precisamos hoje e
está disponível! “O poder nos capacitou”
(Atos 2:4).

O que poderíamos fazer juntos, enquanto
crianças e adolescentes, em nossas
comunidades?



SUGESTÕES DE ATIVIDADES

I. Vento forte:
Cada criança precisa de uma garrafa plástica vazia, quanto menor o gargalo,
melhor. Sente-nas em um círculo silenciosamente. Espere. 
Cada uma começará a soprar sobre o bico da garrafa até que todas o façam,
criando-se assim o som de um vento forte.
Experimente agora com as garrafas parcialmente cheias d’água, para criar
diferentes sons. Se você tiver uma música favorita sobre o Espírito Santo,
tente reproduzir suas primeiras notas musicais.
Para fazer dessa atividade uma declaração pública, repita-a em um local
público externo e seguro (lembre-se de respeitar as regras de distanciamento
social para prevenir a contaminação por Covid-19).

II. Chamas de fogo e o poder da fala:

Pegue algumas tiras de tecido vermelho para representar as chamas.
Faça uma bandeira com esses retalhos como a “bandeira”. As crianças
devem se sentar em um círculo. Cada uma deve dar a volta ao redor
desse círculo balançando a bandeira, deixando as “chamas” encostarem
na próxima criança que desejar.

A criança que estiver balançando a bandeira deve então sentar-se, e
dizer: “Louvado seja Deus” em outro idioma usado em seu país ou num
país vizinho. O número de idiomas escolhidos deve ser igual à
quantidade de crianças presentes na brincadeira, e deve ser preparado
um cartão com a escrita fonética da frase "Louvado seja Deus” em cada
um deles (pratique antes).

A criança que acabou de falar deve então pegar a bandeira e repetir a
ação, escolhendo uma outra criança para encostar nas “chamas”.
Quando todas as crianças tiverem dito “Louvado seja Deus”
separadamente, devem agora, juntas, dizer “Louvado seja Deus” nos
diferentes idiomas em uníssono.
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12. Expansão do Reino de Deus - todos os dias
Vamos espelhar os elementos do Pentecostes. Vamos perseguir um reavivamento real e
contínuo na fé e bem-estar das nossas comunidades. Então veremos diariamente a
mudança e expansão, assim como ocorreu durante os dias de Pentecostes. Acredite que
é possível, quando nos unimos e nos fortalecemos na fé.

Pergunte a crianças e jovens: como podemos alcançar um número maior de
pessoas para se envolverem em nosso trabalho?



Marque no mapa (uma igreja, por exemplo), onde você ficará. Agora escreva nos outros 12
copos “depois do Pentecostes”. Trabalhem em equipes para encher cada copo com 250
pedrinhas. Quantas pedrinhas no total há nos 12 copos? (3000).

É hora de orar. Assim como no Pentecostes, você está pedindo a Jesus para multiplicar o
número de pessoas (crianças e adultos) que estão trabalhando para melhorar a situação de
crianças e adolescentes nessa área da cidade para 3000. Depois que todos orarem, despeje as
pedras de cada um dos 12 copos sobre o mapa.

Agora orem novamente a Deus e agradeçam-no pelo que Ele já fez para responder às suas
orações para mudar a situação de crianças e adolescentes no bairro.

TESTEMUNHOS DE 2021

ÍNDIA
A esperança foi renovada em um garoto de 12 anos em
Asha Forum Bangalore, na Índia. Antes ele temia sair de
casa, e sua família dizia que toda a sua vila seria dizimada
pelo Covid. 
Ele chorou e orou pelas crianças.
Ele orou especificamente pela vacina em sua localidade, e
em duas semanas, o governo disponibilizou uma clínica de
vacinas em sua vila.

CAMBOJA
Uma jovem que liderou uma sessão de orações no
Camboja testemunhou que se sentiu valorizada e
respeitada pelos demais, especialmente pelos adultos. 
Da mesma forma, uma outra garota expressou que se
sentiu alegre quando toda a igreja realizou um dia especial
para orar pelas crianças, mostrando às pessoas o valor, o
amor, o respeito e o cuidado para com as crianças, pois
elas são os líderes da próxima geração.
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Também serão necessários alguns recipientes, como baldes. 
Procure também por pequenas pedras para serem usadas nesta
atividade. Agora pegue 13 copos ou canecas de plástico. Cada
recipiente deve comportar até 250 pedrinhas. Escreva em um copo:
“antes do Pentecostes”. Duas crianças contam 120 pedrinhas para
colocar nesse copo. 

Pegue um pedaço grande de papel comum, e cole quatro folhas de papel cartaz juntas formando
um cartaz grande de mais ou menos 2.5m x 3.7m. Os jovens e as crianças trabalharão em
equipe para desenhar o mapa do bairro em que vivem.

III. 3,000 juntam-se à equipe:



Perdi minha mãe (ou pai). Ela/ele contraiu Covid e morreu.
Meu pai (ou mãe) perdeu o emprego devido ao lockdown de Covid e ainda não conseguiu
uma outra ocupação.
Nós constantemente temos apenas uma pequena refeição por dia – não temos dinheiro para
comprar comida. 
Com a covid, perdemos nossa casa e tivemos de voltar ao vilarejo: sinto saudades dos meus
amigos. 
Não pudemos ir para a escola por um longo período de tempo. Agora tenho dificuldade em
fazer a lição de casa.
Havia violência na minha casa. Tive que fugir. Eu durmo nas ruas, em locais que acho mais
seguros, mas há gangues por toda a parte, e isso é perigoso.
Há pessoas que passam pela nossa favela e nos oferecem muito dinheiro, mas infelizmente
sei que isso é apenas um truque para que você faça coisas ilegais para eles.
Minha mãe contraiu Covid e ainda está muito doente. Ela precisa de remédios, mas não
podemos pagar por nenhum deles. O que posso fazer?

A ideia é conectar duas cidades em oração: mais fortes unidos na oração: 

Pedidos de oração das crianças e adolescentes dessa cidade podem ser inspirados nos
testemunhos como esses:

VAMOS CONSEGUIR MAIS DE 1 MILHÃO DE PESSOAS FAZENDO ESSA ORAÇÃO:

Senhor, fortalece a nossa fé para, juntos, transformarmos nossas
cidades em algo melhor para nossas crianças e jovens.

A campanha do Mutirão Mundial de Oração é uma iniciativa global realizada no primeiro fim de semana do
mês de junho todos os anos, unindo centenas de milhares de adultos e crianças ao redor do mundo. Ela é
organizada pela Viva, uma ONG dedicada a transformar as vidas de mais crianças para cumprir a missão
dada por Deus em 38 redes comunitárias em todo o mundo. Saiba mais em www.viva.org

Registered charity no 1053389
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Pegue um mapa-mundi e peça às crianças e aos jovens que escolham um lugar em outro país
para direcionar suas orações. Se você tiver um smartphone e puder usar a internet para
pesquisar informações sobre aquele lugar, será ainda melhor. Ore tanto pela sua cidade quanto
pelo local escolhido.

PEDIDOS AO REDOR DO MUNDO 


