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SUGESTÕES PARA CELEBRAR O DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO1 
 
 

  “EU ESTOU SENDO INJUSTO COM VOCE? ” 
 

 
 
Um pouco da história 
O DIA MUNDIAL DA ORAÇÃO é um movimento que reúne mulheres cristãs, de muitas tradições, em 
todo o mundo, para observar um dia comum de oração por ano. Em muitos países esse contato tem 
continuidade em reuniões de oração e trabalho. É um movimento iniciado por mulheres e realizado 
em mais de 170 países e regiões. É um movimento simbolizado por uma celebração anual – primeira 
sexta-feira de março – à qual todas e todos são bem-vindos. 
 

Para saber mais, acesse: http://www.dmoracao.comunidades.net/historia 
 
 
 
1- PROGRAMA DE CULTO 

LITURGIA:  “Digno é o trabalhador do seu salário” 
 

 
ADORAMOS AO DEUS CRIADOR E SUSTENTADOR DA VIDA 
 
Chamado à adoração 
 
Leitura Bíblica:  Salmos 104.1,13,14,23,24 
 
MULHERES:  
(1) Bendize, ó minha alma, ao Senhor! Senhor, Deus meu, como tu és magnificente: sobrevestido de 
glória e majestade, 
(13)  Do alto da tua morada, regas os montes; a terra farta-se do fruto de tuas obras. 

                                                 
1 Liturgia elaborada a partir do tema e subsídios do Dia Mundial de Oração das Filipinas – 2017  

http://www.dmoracao.comunidades.net/ 

http://www.dmoracao.comunidades.net/historia
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HOMENS:   
(14)  Fazes crescer a relva para os animais e as plantas, para o serviço do homem, de sorte que da terra 
tire o seu pão,  
(23)  Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até à tarde. 
 
TODAS E TODOS:   
(24)  Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste; cheia está a terra das tuas 
riquezas. ”  
 
Oração de adoração 
 
Cânticos de adoração e/ou Hino 129 ou 138 (H.E.) 
 
 
 
CONFESSAMOS NOSSOS PECADOS AO DEUS DE AMOR E MISERICÓRDIA! 
 
 
Dirigente: O tema deste ano nos desafia a refletir: 
Temos contribuído com a preservação da natureza a fim de que os campos continuem a produzir o 
necessário para o sustento do ser humano?  
Temos nos omitido em relação as injustiças econômicas que desvalorizam o trabalhador e o seu 
trabalho no campo? 
Temos nos omitido em relação ao trabalho infantil, que introduz crianças no trabalho árduo das 
lavouras, impedindo-as de viverem a infância com todos os seus direitos? 
 
Oração silenciosa 
 
Oração de confissão e arrependimento 
Dirigente: “Te pedimos perdão, Senhor, quando não cooperamos com a preservação da natureza, e 
prejudicamos aqueles e aquelas que trabalham no campo, e não conseguem colher os frutos do seu 
trabalho. Perdoa-nos quando somos injustos com aqueles e aquelas que trabalham para nós, ou 
quando nos omitimos em relação aqueles e aquelas, que sofrem em seus locais de trabalho, com 
salários injustos, privações e explorações. Te pedimos perdão, Senhor, quando não nos levantamos em 
favor das crianças, que são forçadas a trabalhar, perdendo assim, oportunidades de educação. Senhor 
tem misericórdia de nós, e por tua graça e amor, move o nosso coração, em favor daqueles e daquelas, 
que precisam de dignidade em seu local de trabalho, como também por aqueles e aquelas, que 
necessitam de um trabalho digno. Em nome de teu filho Jesus, Amém. ” 
 
 
Proclamação de perdão 
Leitura Bíblica: Salmos 103.17,18 
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LOUVAMOS AO DEUS ETERNO, QUE RENOVA A CRIAÇÃO E RENOVA A NOSSA FÉ POR MEIO DO SEU 
ESPÍRITO SANTO  
 
Dirigente: “ Envias o teu Espírito, eles são criados, e, assim, renovas a face da terra. Cantarei ao Senhor 
enquanto eu viver; cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. ” Salmos 104.30e33 
 
Testemunhos (convidar alguns irmãos e irmãs para testemunhar acerca dos frutos de seu trabalho) 
 
Cânticos com a comunidade 
 
 
SOMOS EDIFICADOS(AS) PELA PALAVRA DE DEUS 
 
-Sugerimos os textos no programa do Dia Mundial de Oração:   
Mateus 20.1-16 “ A Parábola dos trabalhadores na vinha” ou 
Números 27.1-11 “ As filhas de Zelofeade”  
 
 
RENOVADOS(AS) E EDIFICADOS(AS) EM NOSSA FÉ, SOMOS DESAFIADOS(AS) A AGIR EM FAVOR DA 
DIGNIDADE NO TRABALHO E DO TRABALHO DIGNO 
 
-Mencionar ações pelas quais podemos interceder e nos envolver.  (Veja sugestões mencionadas nos 
dois estudos bíblicos disponibilizados no site do Dia Mundial de Oração  
http://www.dmoracao.comunidades.net/recursos-dmo-2017    
 
 
 
INTERCEDEMOS AO DEUS QUE É BOM E COMPASSIVO 
 
(Este ano, o país escolhido é Filipinas, veja mais detalhes sobre a situação deste país no site do Dia 
Mundial de Oração e anote os motivos de intercessão, se possível, apresente um pequeno vídeo com 
fotos do país e situações que necessitam de intercessão)  
Oremos por: 
- Filipinas  
- Por aqueles e aquelas que necessitam de trabalho ou de dignidade em seu local de trabalho. 
 
 
BENÇÃO APOSTÓLICA 
 
 

============================================================== 
 
 
 
 

http://www.dmoracao.comunidades.net/recursos-dmo-2017
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2- SUGESTÃO PARA REALIZAR NA ESCOLA DOMINICAL. 
 
JOGRAL ARTÍSTICO  
 
Providenciar:  Cestas com produtos do campo, como: arroz, feijão, milho, frutas, verduras, legumes, 
algodão, trigo, etc... 
 
Cada participante entra trazendo um ou mais produtos do campo que serão colocados numa cesta. 
 
................E disse: Produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto 
segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. (Gênesis 1.11) 
...............Deus criou todas as plantas com o seu devido fruto, e em cada fruto a sua semente, para que 
assim novos frutos fossem gerados.  A vida se renova em cada semente! 
...............E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na 
superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente; isso vos será para 
mantimento. (Gênesis 1.29) 
..............E todas as ervas e frutos foram destinados para sustento do homem e da mulher, 
mantimentos para a vida! 
..............Não havia nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia 
brotado; porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para 
lavrar o solo. (Gênesis 2.5) 
..............A terra precisa da chuva, dada por Deus.  A terra precisa do trabalho do homem, que cuida e 
prepara a terra para receber a semente. E assim, nessa parceria, a terra produz! 
..............Porém muitos que trabalham no campo, não tem boas condições de trabalho, ganham pouco, 
trabalham muito, falta trabalho entre o plantio e as colheitas, pagamentos injustos e condições de 
trabalho indignas. 
.............Entre os que exercem domínio sobre as terras e as plantações, há os que exploram, ou não 
tratam dignamente os seus trabalhadores e trabalhadoras.   
.............É tempo de se perguntar:  “Estamos sendo injustos com vocês? ”   
.............É tempo de ações que cooperem com a dignidade dos trabalhadores e trabalhadoras. 
.............Como povo de Deus, vamos nos unir em favor dos que sofrem por más condições de trabalho, 
oremos sim pelos países, como as Filipinas, que sofrem injustiças nos campos, e oremos também pelos 
trabalhadores e trabalhadoras do nosso país para que as injustiças diminuam cada vez mais. 
 

FINALIZAR ORANDO PELAS CONDIÇÕES E TRABALHO NAS FILIPINAS E TAMBÉM EM NOSSO PAÍS. 
      
=========================================================================== 
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3-  SUGESTÃO DE ATIVIDADE PARA AS CRIANÇAS 
 
MÃOS DE ORAÇÃO      
 
Faça uma pesquisa sobre o país das Filipinas. No site do Dia Mundial de Oração 
(http://files.comunidades.net/dmoracao/PhilipinasInformacoes_sobre_o_Pais.pdf)  você tem 
informações importantes sobre esse país.  Se possível, compartilhe fotos com as crianças e leve um 
mapa para mostrar onde fica. 
 
Depois de apresentar informações e curiosidades sobre as Filipinas para as crianças, incentive-as as 
confeccionarem mãos de papel (que pode ter como modelo a própria mão da criança, ou o modelo 
que sugerimos abaixo) e em cada dedo, escreverem os seguintes motivos de oração: 
 
1- Orar pelas crianças Filipinas que sofrem violência 
2- Orar pelas mulheres Filipinas que sofrem violência 
3- Pelos(as) trabalhadores(as) do campo 
4- Pelas plantações das Filipinas 
5- Pelas Igrejas nas Filipinas 
 
 
 

Programa de culto e atividades para a Escola Dominical elaborados pelo Departamento Nacional de 
Escola Dominical 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://files.comunidades.net/dmoracao/PhilipinasInformacoes_sobre_o_Pais.pdf
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