
Em muitas traduções da Bíblia, o início da primeira frase é “No princípio
Deus…”, antes do tempo, Deus é o “EU SOU”.

É Deus quem traz ordem ao caos e cria o universo. Ele coloca o homem na Terra e o instrui a
cuidar de sua criação com a ajuda da mulher, uma parceria matrimonial de trabalho.

Nosso tema para o Mutirão Mundial de Oração 2023 reconhece que vivemos na criação de
Deus: ele nos deu esse maravilhoso lar e espera que cuidemos dele.

É um belo lar, no qual temos o dever de trabalhar juntos para proporcionar conforto, segurança e
amor às crianças desta e das próximas gerações.

No evento deste ano, vamos focar nossas orações no louvor pela criação de Deus, em ações para
cuidar da criação e em intervenções colaborativas que proporcionem o apoio necessário às
crianças mais afetadas pela degeneração da criação, degeneração esta que é consequência dos
fracassos humanos.

A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados.
(Romanos 8:19, NVI)

Uma mensagem de Phil Green, diretor executivo da Viva

Ingressei na Viva como diretor executivo em dezembro de 2022 e
parabenizo com entusiasmo o Mutirão Mundial de Oração deste ano. Ele
reflete a minha paixão de incentivar as crianças a nos conduzir em louvor e
oração.

"Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos
céus, não podem conter-te. Muito menos este templo que construí!”
(1 Reis 8:27, NVI)

Em 2022, mais de 800.000 crianças e adultos, em 25 países, participaram do Mutirão Mundial
de Oração. Aguardo ansiosamente até junho de 2023, para que ainda mais crianças louvem a
Deus por sua criação e orem para que possamos trabalhar juntos de modo a superar os desafios



que enfrentamos: “Jesus respondeu: ‘O que é impossível para os homens é possível para Deus’".
(Lucas 18:27, NVI)

DIA 1
SEPARAÇÃO DE LUZ E TREVAS
LEIA: Gênesis 1:1-5

LOUVOR PELA CRIAÇÃO: Porque Deus traz a ordem ao caos.
Pela eletricidade que gera luz à noite para nós.

ORE PELA CRIAÇÃO: Por fontes renováveis de eletricidade.

ORE PELAS CRIANÇAS: Que Jesus brilhe sua luz onde a
escuridão dos maus-tratos oferecem ameaça.

Salmos 145: “Eu te exaltarei, meu Deus e meu rei; bendirei o
teu nome para todo o sempre! Todos os dias te bendirei e
louvarei o teu nome para todo o sempre!” (vv. 1-2, NVI)

ATIVIDADES: Acesse https://youtu.be/EegzzyLlnZQ e, com a
ajuda da Sra. Mukyala Moyler, faça um Mundo Modelo de
Interações.

DIA 2
SEPARAÇÃO DAS ÁGUAS E DO CÉU
LEIA: Gênesis 1:6-8
LOUVOR PELA CRIAÇÃO: Pelas nuvens que trazem chuva.
ORE PELA CRIAÇÃO: Pelo uso consciente da água: barragens,
irrigação, bombas e tubulações.
ORE PELAS CRIANÇAS: Por água limpa e tratada para o consumo de
todos.

Salmos 145: “Grande é o Senhor e digno de ser louvado; sua grandeza
não tem limites. Uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus
feitos; eles anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o glorioso
esplendor da tua majestade, e meditarei nas maravilhas que fazes.” (vv.
3-5, NVI)

ATIVIDADES: Fazer uma lista de adjetivos da criação incrível de Deus.
Coletar e analisar a água da chuva.

DIA 3
FORMAÇÃO DAS ÁRVORES, DOS FRUTOS E DE TODA
VEGETAÇÃO
LEIA: Gênesis 1:9-13
LOUVOR PELA CRIAÇÃO: Pelas colinas e vales para morar. Por
frutas e vegetais para comer.
ORE PELA CRIAÇÃO: Pelo bom rendimento na agricultura, mas
com cuidado com os solos para seu uso no futuro. Diminuição do
desmatamento florestal.
ORE PELAS CRIANÇAS: Que tenham acesso a frutas e verduras
frescas e adequadas para o seu desenvolvimento.



Salmos 145: “Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras.
Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo,
paciente e transbordante de amor.” (vv. 6-8, NVI)

ATIVIDADES: Plantar sementes – cultivar alimento. Caminhada na natureza – abraçar uma árvore.

DIA 4
DIA, NOITE, SOL, LUA E ESTRELAS
LEIA: Gênesis 1:14-19

LOUVOR PELA CRIAÇÃO: Pela luz do sol e pelas estações do ano. Pela
gravidade que mantém o universo unido.

ORE PELA CRIAÇÃO: Pela redução das influências humanas no clima. Por
menos extremos nas temperaturas.

ORE PELAS CRIANÇAS: Por socorro para crianças e famílias impactadas por
desastres naturais: incêndio, seca e enchentes.

Salmos 145: “O Senhor é bom para todos; a sua compaixão alcança todas as
suas criaturas. Rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor; e os teus
fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder,
para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu
reino.” (vv. 9-12, NVI)

ATIVIDADES: Caminhada na natureza para observar o tempo, a lua e as estrelas. Pequena atividade
comunitária para reduzir o risco de enchentes.

DIA 5
PEIXES E AVES - "PROCRIEM-SE"
LEIA: Gênesis 1:20-23
LOUVOR PELA CRIAÇÃO: Pela beleza dos peixes e das aves. Pelo
equilíbrio dos sistemas em que vivem. O presente de Deus como alimento.
ORE PELA CRIAÇÃO: Pela fiscalização que evita a pesca excessiva. Pelo
uso de sistemas agrícolas duradouros (sustentáveis) para o fornecimento
de peixes, carne de aves e ovos.
ORE PELAS CRIANÇAS: Que todas as famílias tenham dietas com
nutrientes suficientes. Que as crianças sejam protegidas contra doenças
advindas da produção dos alimentos.
Salmos 145: “O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de
geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é
bondoso em tudo o que faz. O Senhor ampara todos os que caem e
levanta todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes dás o alimento no
devido tempo.” (vv. 13-15, NVI)
ATIVIDADES: Caminhada na natureza para explorar os pássaros. Preparar, juntos, uma refeição
balanceada.



DIA 6
TODAS AS CRIATURAS DA TERRA. ANIMAIS DOMÉSTICOS E HUMANIDADE
LEIA: Gênesis 1:24-31
LOUVOR PELA CRIAÇÃO: Pelas criaturas terrestres e suas interações. Pelo
casamento entre homem e mulher e filhos em família.
ORE PELA CRIAÇÃO: Por sabedoria no equilíbrio entre as necessidades da
população humana em expansão e as da vida selvagem.
ORE PELAS CRIANÇAS: Por proteção nos casamentos, de modo que o casal
seja nutrido com amor, cuidado mútuo e harmonia e que seus filhos recebam o
cuidado de que precisam.Salmos 145: “Abres a tua mão e satisfazes os desejos
de todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e é
bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de
todos os que o invocam com sinceridade. Realiza os desejos daqueles que o
temem; ouve-os gritar por socorro e os salva.” (vv. 16-19, NVI)

ATIVIDADES: A-Z dos animais (jogar em grupo um jogo em que você cita um animal cujo nome inicia com a
próxima letra do alfabeto). Fazer impressões digitais – todas únicas. Fazer um “hotel de insetos” – utilizando
os restos de alimento da cozinha, fazer uma composteira para minhocas.

DIA 7
UM DIA DE DESCANSO
LEIA: Gênesis 2:1-3
LOUVOR PELA CRIAÇÃO: Ao plano de Deus de designar um dia
da semana como descanso e como um tempo para se concentrar
na adoração.
ORE PELA CRIAÇÃO: Pelo cuidado quanto a nós mesmos: a
humanidade. Boas rotinas e equilíbrio entre trabalho, descanso e
lazer.
ORE PELAS CRIANÇAS: Que as crianças nas cidades possam
desfrutar de dias bons, regulares e especiais em família, com
acesso adequado a áreas verdes.
Salmos 145: “O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a
todos os ímpios destruirá. Com meus lábios louvarei ao Senhor. Que todo ser vivo bendiga o seu santo
nome para todo o sempre!” (vv. 20-21, NVI)



POR FAVOR, ORE CONOSCO

1. DEUS CRIA O MUNDO

Obrigado, Deus, pela luz do dia e da noite. Obrigado, Deus, pela luz que eu
tenho em meu lar. Obrigado, Deus, pela dádiva da chuva que rega a terra.

Por favor, envia chuva para aqueles que mais precisam dela, Deus Criador, Tu
és o todo poderoso. Obrigado porque fizeste o mundo e porque me fizeste.

2. NOSSO LAR É DANIFICADO

Tu fizeste um mundo bom. Tu fizeste tudo perfeito. Nós depredamos o teu
mundo por causa de nosso descuido e ganância. Deus, perdoa-nos!

Deus Criador, o Senhor nos pediu que cuidássemos dos oceanos, mas nós os
enchemos com nossos resíduos. Perdoa-nos por nosso descuido e ignorância.

3. JESUS TRABALHA NA RECUPERAÇÃO

Senhor Deus, tu nos destes mentes incríveis que podem resolver problemas e
criar coisas incríveis. Ajude-nos a criar belos espaços verdejantes.

Deus Vivo, ajude-me a ser criativo como tu és. Ajude-me a fazer um lar para as
coisas que importam e encontrar maneiras melhores de descartar as coisas
inutilizadas.

4. MUNDO DE DEUS, NOSSO LAR RESTAURADO

Criador Todo-Poderoso do Universo, obrigado por ter vindo à Terra para me
encontrar novamente, quando eu tinha fugido de ti e dos teus preceitos.

Obrigado, Jesus, porque tu tens poder sobre a criação. No entanto, tu
escolheste nos colocar como mordomos de seu mundo. Ajude-me a ser um
bom mordomo.

Orações do material "Stewarding our world", de Miriam Friday/Viva/CRANE em Uganda.

Trabalho de arte por: Vansh (13) Índia - dia 1; Musinguzi (6), Uganda - dia 2; Annalie (10) Alemanha - dia 3; Jatin
(16) Índia - dia 4;
Isabel (9) Cuba - dia 5; Evie (12) Reino Unido - dia 6.

A campanha Mutirão Mundial de Oração é uma iniciativa global realizada durante o primeiro fim de semana de
junho de cada ano, unindo centenas de milhares de adultos e crianças em todo o mundo. É organizada pela
Viva, uma instituição de caridade dedicada a mudar a vida de mais crianças para cumprir seu potencial dado
por Deus em 42 redes comunitárias em todo o mundo. Saiba mais em www.viva.org
Caridade registrada nº 1053389


