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Vivendo juntos com a
graça em oração

“ASSIM NÓS, QUE SOMOS MUITOS, SOMOS UM SÓ CORPO EM CRISTO.”
(ROMANOS 12.5)

Paz e alegria!

Orar pelas crianças é tarefa importante que nos fortalece, que nos
ensina e capacita a demonstrar-lhes acolhimento, amor e valorização na
comunidade de fé e na sociedade.

Como um só corpo em Cristo, temos o chamado de Deus para a oração
intercessória, especialmente pelas crianças e junto com elas.

A alimentação, a educação e o convívio propício são o cuidado que a
maioria das famílias busca para os seus filhos e filhas. Mas além disso, é
essencial colocar as crianças na presença Daquele que realmente pode cuidar
da vida delas.

Infelizmente, as crianças têm sido expostas a situações de riscos, que
começam no seu lar, passam pelos meios de comunicação, na escola, na
vizinhança. Precisamos agir junto às crianças, com oração e atitudes concretas.

A Vigília tem como principais objetivos:

1) unir e fortalecer os laços da criança com a comunidade

2) ter um olhar especial e um compromisso com a vida de cada criança;

3) proporcionar a oportunidade a todas as pessoas, durante o ano, para
ajoelhar-se em favor das crianças do Brasil e do mundo.

O tema do Departamento Nacional de Trabalho pelas Crianças – DNTC,
“Vivendo juntos com a Graça!” nos demonstra que na Graça somos fortes. O
Amor de Deus, que está entre nós e dentro de nós, nos mobiliza a cuidar das
crianças e a orar por elas.

O Reino de Deus, como disse Jesus, pertence às crianças. E faz parte da
Missão da Igreja, como cooperadora de Deus, ensinar o Seu caminho às crianças.

Vigiemos sem cessar pela vida das crianças. Cuidemos com amor e carinho!
Esta é a vontade do Pai: que seus filhos e filhas se unam na Graça de Deus.

Com carinho,

ELCI PEREIRA LIMA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRABALHO COM CRIANÇAS - DNTC
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Os direitos da criança
na comunidade de fé

1º       A criança tem direito de ser valorizada pelos adultos, pelas
famílias e por toda congregação.

2º   A criança tem que ser provida de ambiente acolhedor e sadio
para viver e crescer, bem como de oportunidades para se de-
senvolver na igreja.

3º    A criança tem direito a ter, desde o seu nascimento, a sua indivi-
dualidade respeitada pela família e pela comunidade de fé.

4º  A criança, antes mesmo de nascer, tem direito ao amor, cuida-
dos e consideração de toda a comunidade de fé.

5º     A criança excepcional tem direito a especial consideração por
parte das lideranças e dos ministérios, de toda a Igreja.

6º     A criança tem direito a fazer parte de uma família e ser
apoiada e protegida pela comunidade de fé.

7º    A criança tem direito a ser nutrida na fé e ser ensinada sobre o
que Jesus fez por ela.

8º     A criança tem direito de ser a Igreja de Jesus; à participação
total na vida da igreja, nos seus sacramentos, ministérios e ser-
viços missionários, sem discriminação na idade, tamanho, esco-
laridade, raça, cor, sexo ou nacionalidade.

9º       A criança tem direito ao batismo infantil.

10º   A criança tem direito de participar e ser nutrida na fé no culto,
no ensino bíblico (particularmente na Escola Dominical), na con-
fraternização, etc.

11º  A criança tem direito a ser educada sobre as suas responsabili-
dades como cidadã, como cristã e como pessoa humana no cuida-
do para com toda comunidade e criação de Deus, sejam pessoas,
bichos, plantas, rios ou qualquer outra coisa da natureza.
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  1º Passo: Devemos orar todos os dias.

    2º Passo: Podemos orar a Deus, a cada dia, sobre um assunto ou

sobre vários assuntos, pois Ele está sempre disposto a nos ouvir.

   3º Passo: A oração diária nos ensina ouvir a voz de Deus.

   4º Passo: Ao orarmos, conversamos com Deus e fortalecemos a

nossa amizade com Ele.

  5º Passo: As orações devem brotar de um coração sincero e

podem ser ditas em palavras e frases de agradecimento a Deus.

  6º Passo: As orações têm, também, uma dimensão comunitária.

Podemos pedir para nós e por todas as pessoas do mundo.

  7º Passo: Começar o dia em oração, assim, nossos primeiros

pensamentos, ao acordar, são dirigidos a Deus e podemos sentir que

Ele estará conosco durante todo o dia.

  8º Passo: Orar ao final do dia é importante. Pedimos perdão por

algo que fizemos errados e agradecemos a Deus por tudo.

  9º Passo: Aprendemos que podemos escrever nossas orações,

com pedidos e agradecimentos.

  10º Passo: A oração é uma conversa com Deus. Podemos contar

tudinho da nossa vida, até mesmo os segredos mais secretos, pois

Deus nos ama do jeitinho que somos.

10 passos
importantes para

uma vida de oração
REV. OMIR WESLEY ANDRADE

Com João Wesley, aprendemos passos importantes na nossa cami-

nhada para termos uma vida de oração. Vamos aprender?
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Orientações para a Vigília

√ Elaborar um convite para a comunidade e as crianças do bairro
para participarem do culto (veja modelo na próxima página).

√ Preparar dois banners: um com o tema das crianças de 2010 e um
da Vigília.

√ Montar a mesa litúrgica com a Bíblia para crianças, os elementos
da ceia, e se possível, os Aventureiros.

√ Montar uma apresentação no PowerPoint, com crianças de dife-
rentes países e em situações de risco.

√ Elaborar com as crianças antecipadamente cartazes com o que
elas consideram importante para si mesmas.

√ Preparar copinhos com gelatina colorida para colocar na mesa do
altar.

√ Solicitar ao grupo de louvor que ensaie as músicas com antece-
dência.

√ As crianças podem vestir camisetas da mesma cor ou coloridas.
Se houver recursos financeiros, pode-se confeccioná-las com o
logotipo da Vigília ou com o tema do DNTC.

√ Elaborar um cartão com o nome das crianças para a comunidade
orar por elas individualmente. Neste cartão, acrescentar ainda um



7

pedido de oração de ordem geral, por exemplo: pelas crianças que
vivem nas ruas. Fazer cartões no modelo de regador para que a co-
munidade possa escrever orações para as crianças.

√ Elaborar um cartão para entregar às pessoas no início do culto,
com os passos importantes para a oração.

√ Preparar as crianças para testemunhar no momento de louvor.

√ Solicitar, no domingo anterior, que a comunidade traga um refrige-
rante, um prato de doce ou salgado para confraternização após o
culto.
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Liturgia
Vivendo juntos com a

graça em oraçãoem oraçãoem oraçãoem oraçãoem oração!
“Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo.” (Rm 12.5)

A FONTE DA GRAÇA: JESUS!
Processual/Prelúdio/Acolhida
Na entrada, as crianças recepcionam a comunidade e entregam os passos
de oração e o cartão modelo de regador.

Hino: 165 (HE) -  Vinde, crianças.
(versão: Rute Noemi, primeira estrofe e coro)
Vinde, crianças, vinde a Jesus
Ele nos ama e cuida de nós
Guia a vida e nos dá paz
É nosso salvador.

Que alegria celebrar o amor
Que nos dá Jesus, nosso Senhor.
Preenche a vida e nos quer bem
Vamos louvar, então.

Entrada das crianças: As crianças entram com copinhos com gelatina
colorida e colocam no altar.

Hino: 165 (HE) -  Vinde, crianças.
(versão: Rute Noemi, segunda e terceira estrofes e coro)
Sempre é tempo de celebrar
O amor de Cristo a nos guardar
Nos faz seguros longe do mal
Cristo, o salvador.

Que alegria celebrar o amor
Que nos dá Jesus, nosso Senhor.
Preenche a vida e nos quer bem
Vamos louvar, então.

Neste momento de comunhão
Deus tão presente no coração
Nos faz felizes; vamos cantar
Junto de nosso irmão/a.

Comunidade: Crianças, acolhemos vocês com alegria. Que a Graça de
Deus, que está no meio de nós, nos faça uma família unida que caminha
para a Fonte da Água da Vida.
Criança: Leitura do texto bíblico - Lucas 18.15-17

Oração por um(a) juvenil.
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SOMOS OS CANAIS DA GRAÇA...
Jovens: Adoramos-Te, Senhor, por nos teres chamado para sermos canais
da Tua Graça junto às crianças.

Juvenis: Adoramos-te, Senhor, porque tu és a água que sacia a nossa sede
e nos fortalece para ajudar as crianças a permanecerem no teu Reino.

Música:  Adorar ao Senhor (letra ao final do caderno, n.01)

SEM A ÁGUA DA VIDA, TEMOS SEDE...
Confissão: (Colocar a apresentação do Data Show com imagens de
crianças em situação de risco.)

Oração Silenciosa

Música: Conversa de amigo (letra ao final do caderno, n.02)

Oração de confissão por um/a jovem

Pastor(a): “Onde o pecado abundou, superabundou a graça” Romanos 5.20

Crianças: A Graça de Deus chegou até nós! Somos felizes, pois o seu
grande Amor nos perdoa para que possamos aprender mais e falar de
sua Graça para todas as pessoas.

Música: Aquele que tem sede (letra ao final do caderno, n.03)

GOTAS DE ALEGRIA, SINAIS DA GRAÇA DE DEUS

Louvor

Criança: Vamos cantar com alegria! O Amor de Deus está entre nós.

Entre as músicas, pedir que as crianças, preparadas com antecedência,
falem frases de louvor.

Músicas:  ao final do caderno, pela ordem

Oração de Louvor: por um/a professor/a

A ÁGUA DA VIDA: A GRAÇA QUE POSSIBILITA A VIDA.
Mensagem: Pastor(a)

Música: Vigília (letra ao final do caderno)

A ÁGUA QUE TRANSFORMA REALIDADE

Crianças, em forma de passeata, mostram cartazes para a comunidade
e os deixam ao pé do altar.

Oração em grupos de 5 pessoas: A comunidade é convidada para orar
pelos seus atos e omissões e levantar um clamor pelas  crianças.

Oração por uma pessoa adulta da comunidade
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Comunidade: Diante há tantos atos que afastam as crianças do Deus
da Vida, queremos ser como regadores que jorram a palavra de Deus
na vida de cada criança, defendendo os seus direitos de participar da
comunidade de fé, de ter uma vida de qualidade e de crescer de forma
sadia. Assumimos o compromisso de orar e agir em favor das crianças.

REGANDO COM ORAÇÕES O COMPROMISSO COM AS CRIANÇAS

Hino: 327  (HE) - Chuvas de bênçãos

Neste momento a comunidade escreverá no cartão modelo de regador
um pedido de oração pela vida das crianças. Atenção para que todas as
crianças possam receber este cartão.

Coordenadora do Ministério do Trabalho com Crianças: Chuvas de
bênçãos sobre as nossas crianças! Convidamos algumas pessoas para
clamar bênçãos sobre a vida das crianças.

A comunidade vai até o altar, entrega o cartão de regador e recebe das
crianças o copinho da gelatina com o cartão com o nome das crianças
para orar até mês de outubro.

Oração de Agradecimento pela vida das crianças na comunidade, por
uma professora ou um professor.

Pastor(a): Oração Final e Benção

UMA GOTA JUNTO COM A OUTRA GOTA DEIXA DE SER UMA GOTA,
FORMA RIO, FORMA O MAR...
Música: tema da EBF 2010
Processual da saída na seguinte ordem: crianças, professores e
professoras, pastores e pastoras.
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01. Adorar ao Senhor (5ª Região Eclesiástica)

Composição: Aline Alves da Costa e Silva, Carolina Panserini, Ida Maria Fronho
Matavelli, Isabella Alves dos Santos, Larissa Dalla Piazza, Marcos Santos da
Silva, Mateus Santos da Silva, Priscila Alves Martins, Rafaella.Cristina Largura

D 6 O
Vem juntinho comigo adorar ao Senhor.
D 6 D
Vem, quão bom é viver unidos aos irmãos.
C Am O
E abraçados dizer: que em Jesus somos um.

Refrão
C D
Alegrar-me-ei na presença do Senhor (2x)
CJD/C
E com minhas mãos (3x)
O
Aplaudirei
C D
Alegrar-me-ei na presença do Senhor (2x)
C/D/C
E com os meus pés (3x)
O
Eu pularei.
6 O
Vem, vem, vem, vem, vem... Adorar ao Senhor (3x) Vem juntinho...

02. Conversa de Amigo (CD Todas as crianças, 7)

Neste dia, ó meu Deus!
Fiz algumas coisas boas
Fiz também algumas coisas más
Não sei se dá pra dizer tudo,
Mas faço força pra lembrar

Menti, briguei fofoquei
Palavras duras falei
Ri do jeito do João
Fiz careta pra Rosinha
Não dei bola pro Tião
Tive inveja da Sandrinha

Seção de Músicas

Pensando bem, ó meu Deus,
Acho que não te agradei
Por isso peço perdão
Aceita a minha oração
Amém! Amém!
[oração silenciosa]

Confio na Graça de Jesus
Sua graça me abençoa
Seu amor me abençoa
E me traz a Paz
Aleluia!Aleluia!Aleluia!
E me traz a Paz!
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03. Aquele Que Tem Sede (Adhemar de Campos)

Em
Aquele que tem sede e busca
  D
Beber da água que Cristo dá
  C
Terá dentro de si uma fonte
            B4     Bm5-/7
Que jamais acabará   (2X)
               Em
Fonte de água viva é o Senhor
             D
Minha água é o Consolador
            C
Espírito de vida e louvor
        B4   Bm5-/7
Preciso dele.
          Em
Tu és o Espírito de amor
           D
O meu guia e Consolador
            C         Am
Enche-me do fogo do Senhor
        B4    Bm5-/7
Preciso de ti

04. Visitante (CD Pelas mãos de uma Criança)

Olhe para o lado, olhe para o outro
Veja se conhece todo mundo por aqui
Olhe para trás
Olhe para frente e dê uma voltinha
E faça um gesto de amor
Dê um abraço no amigo
Cumprimente o visitante
Desejando que ele volte outra vez
Agora já conhece todo mundo por aqui

05. Somos um corpo (Autor desconhecido)

 D                
  Somos um só corpo
                            A
  Mas muitos membros
                             
  Deus colocou-nos
                      D
  Como lhe aprouve
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                      E7                      G
  O que nos une é o amor de Deus
                       D
  Cristo é o cabeça
                  A       D
  E nós membros seus

06. Deus fez tudo diferente (Elci Pereira Lima,

Semana pra Jesus, Adaptação: Sílvia Helena Gomes Costa)

D
Deus fez tudo diferente
D
Deus é muito inteligente
A
Criou um mundo tão grande assim
A
Com pessoas diferentes vivendo em
     G D
Amor

07. Seja sobre nós a graça do Senhor (Música

Oficial da EBF)

Letra e Música: Crianças da Igreja Metodista de Teresina (Remne):
Gabriela Medrado Emmerich, Andressa Abreu Bacellar, Gerog
Roberto Emmerich, Gisely Maria dos Santos
A
Sobre as crianças do nordeste,
G D A
(Seja a graça do Senhor)
A
E também as do sudeste,
G D A
(Seja a graça do Senhor)
A
Norte, sul, leste a oeste
G D A
(Seja a graça do Senhor)
A
Ninguém vai ficar de fora
G D A
(Da grande graça do senhor)
A G 1) Á
Pois ele veio ao mundo para nos salvar
G D A (BIS)
Pois ele veio a terra para libertar
A
Seja sobre nós, a graça do  Senhor.... (bis)
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08. 08. 08. 08. 08. Vigília
Em um dia muito especial
o Brasil vai se encontrar
Crianças e adultos, gente de todo lugar
É a igreja reunida preocupada com a  vida,
desejando amparar e cuidar
da criança em cada lugar,
lugar de fome, desamparo, injustiça quase sempre
dor, onde a vida,pra renascer, merece afeto e calor,
Em outubro é a vigília,
Nossa gente reunida,
Ora a Deus pra abençoar
É a Igreja assumindo com amor
A criança  neste tempo e  lugar.

09. Você e Eu (Letra e Música: Danielly
Patrícia de Farias; Arranjo e Produção: José David

Lincon Santos de Farias)

Int.: G  Am  G/B   C

G  Am  G/B    C

Você        e     Eu,  Eu e você,

                      Dm                Dm/C              G/B  G

Em Cristo unidos sempre firmes vamos ser

G Am  G/B  C

Você      e    Eu, Eu e você,

                    Dm                  Dm/C            G/B  G

Com Jesus Cristo temos muito a aprender

                   C

Você   vai  ver.

    C                 G          F               C

Jesus nos ensinou a andar em união

    F                       C                    G

Amando a todos, estendendo a mão.

        C                   G             F                C

Também nos ensinou perdoar, orar, louvar!

                   Dm     G                   C

Sua Graça nãooooo...   nos faltará.



Voz

Neste-

Piano

-

di-  a, oh, meu Deus, fiz al-  gu-mas coisas bo-as,       fiz também al- gu-mas coi-sas   más,         Não sei se

dá prá di-zer tu- do, mas    fa- ço for- ça prá   lem-      brar:                    men-      tí, bri-guei, fofoquei, pa-

Conversa de Amigo
Letra e Música: Anita B. Way; Dea Kerr Affini; Roberto Mendes

Arranjo: Lisete Espíndola

1

        C                 G              F            C

Que bom fazer amigos, cantar e adorar.

       F                C                G

Venha comigo vamos celebrar!

          C                     G                            F                C

Com graça, bem  juntinhos               A Cristo só amar

                   Dm G              C

Pois Ele é a vida, é    pra celebrar!
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lavras du-ras fa-lei. Ri do   jei- to do  Jo-  ão,  fiz ca-    re- ta prá Rosinha, não dei   bo-la pró Ti- ão,  tive_in-

 ve-  ja    da  San- dri- nha.                     Pen-san-do  bem  oh, meu     Deus,     a- cho   que  não  te_a-    gra- 

   dei,      por is-so_eu pe-ço per-   dão,         a-  cei-ta_a minha_ora-  ção.                            A- __________

   mém,                       a-         cei-   ta_a  minha_o-  ra-    ção.                                      A- _______________-

2
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mém A - mém!

  Con-    fi- o  na  gra-    ça  de  Je-   sus,                      Su- a

gra-   ça   me    per-do-       a,                      Seu    a-     mor me  a-     ben-ço-         a

 e       me     traz      a         paz.                                      A-               le-                  lu-           ia, 

3
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      A-                le-                  lu-            ia,                        A-                le-                  lu-            ia, 

       E          me         traz        a                 paz.                                                      paz.

Sacra Família do Tinguá, 19 de Julho de 2003.

SERGIO SIMÕES MENEZES

1. 2.
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Andante - Com muita animação M.M = 86

Em um

Rosete de Andrade e Soraya Letiere

di a mui -

Música: Soraya Letiere

- to_es-pe ci- al- o Bra - sil vai se_en con- - trar , cri-

an - ças e a -dul- tos, gen te- de to- do lu - gar, É a_I gre- ja re- - u - ni - da pre_o cu-

- pa - da com a vi da,- de se- - jan - do am - pa - rar e cui -dar da cri - an - ça_em ca- da lu - gar, lu gar- de

fo me, de-- sam - pa - ro, in jus- - ti - ça, qua -se sem - pre dor, on -de_a vi - da, prá re- nas-cer, me- re- ce_a

fe -- to e ca - lor, em Ou - tu - bro_é_a vi - gí - lia, nos sa- gen te- re_u - ni - da, o- ra_a

Deus prá_a -ben - ço - ar, é a_I - gre - ja as - su -min-do com_a - mor a cri - an- ça nes -te- tem po_e -lu gar, em Ou -

1.

gar,
____________________
_ lu - gar, ___________________ lu - gar.

____________

2.

Vigília
Letra: Anita Betts Way, Regina Junker, Ronan Boechat de Amorim,


