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A Vigília de Oração pelas crianças é 
promovida pelo Departamento Na-
cional de Trabalho com Crianças 

que visa mobilizar todas as igrejas na ação e 
oração com e pelas crianças.

O tema deste ano é um convite que Je-
sus nos faz diariamente para aprendermos 
mais e mais do seu Amor e testemunharmos 
para a sociedade a importância e a priorida-
de da presença de Jesus em nossas vidas.

As crianças estão em uma fase muito 
especial de suas vidas. Ávidas pelo conhe-
cimento e descoberta, aprendem a viver e 
conviver. Portanto, faz-se necessário um di-
recionamento, como orienta o versículo Bí-
blico: “Ensina a criança no caminho em que 
deve andar” (Provérbios 22.6). Temos que 
ensinar as crianças a aprender e a viver se-
guindo o modelo perfeito: Jesus. Para tanto, 
é preciso ler e estudar a Bíblia para, com ale-
gria, participarmos com Deus em Sua mis-
são de salvar o mundo (PVMI – Plano para a 
Vida e Missão da Igreja).

As crianças estão expostas a vários ris-
cos que comprometem a sua infância. Nós 
somos chamados/as a cuidar das crianças, 
e na Vigília queremos mostrar que elas têm 
uma comunidade de fé que as ama, protege 
e ensina o grande amor de Deus.

Vivemos em um mundo de insegurança, 
nem as escolas são mais espaços de tran-
quilidade para as crianças. A violência já in-
vadiu os seus portões e roubou aquele am-
biente agradável e inocente das crianças.

Deus nos dá a responsabilidade de pro-
teger os pequeninos (Mateus 18.6), e vendo 
tantos acontecimentos não podemos ficar 
apenas assistindo. Temos que agir em favor 
das crianças, ser a sua “voz” e garantir uma 
infância digna.

Queremos com a Vigília sensibilizar aos 
adultos para se envolverem no trabalho com 
crianças e criar formas diferenciadas para 
orar, cuidar e orientá-las.

Como igreja, precisamos preparar o es-
paço da comunidade de fé para acolher as 

O meu mandamento é este: 
Que vos ameis uns aos outros, 

assim como eu vos amei. 
João 15.12
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crianças, gerando fortalecimento das famí-
lias, bem como, criar canais de representa-
tividade na comunidade externa, junto aos 
órgãos públicos, para fazer valer os seus di-
reitos das crianças.

“Vem cá... Escuta o que Jesus quer ensi-
nar” chama as crianças para participarem do 
Reino de Deus, e o Reino já começou entre 
nós, Jesus ressuscitou, Ele vive! E nós, com 
toda a esperança e fé, temos que caminhar 
buscando agregar mais e mais pessoas e 

contribuirmos para um Reino de Justiça, Paz 
e Amor, do qual a criança faz parte!

Deus abençoe as vigílias em todo o Bra-
sil, e que a uma única voz, possamos decla-
rar: “Fala Jesus, queremos Te ouvir para agir 
conforme a Tua vontade! Amém”.

elci Lima
Coordenadora do Departamento 

Nacional do Trabalho com Crianças
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Rev. João Alves de Oliveira Filho 
Bispo Emérito da Igreja Metodista

O tema para a Escola Bíblica de Férias 
(EBF) em 2012 é: “Vem cá... Escuta 
o que Jesus quer ensinar”. O teólo-

go, psicanalista, escritor, professor Rubem 
Alves afirma que tem visto anúncios sobre 
cursos de “Oratória”, mas, não tem encon-
trado informações sobre cursos de “Escu-
tatória”. Por quê? Porque o ímpeto de falar 
é mais forte do que o de escutar. Falamos 
muito, e muitas vezes falamos porque não 
queremos parar para escutar. Quando fa-
lamos, projetamos, e, quando projetamos 
,estamos tendo a sensação de que estamos 
acima, nas alturas, e o nosso ego transmite 
a “falsa” sensação da nossa realização atra-
vés do nosso falar. Não que falar seja um 
“pecado”, mas é necessário que se saiba 
ouvir. Temos dificuldade de escutar, é ver-
dade, talvez porque não tenhamos recebido 
orientações precisas, porém, o tempo nos 
convida para escutarmos, especialmente o 
que Deus tem a dizer aos nossos corações. 
Este é o convite da EBF/2012.

Creio, e se estiver errado peço perdão, 
que nós não temos parado para escutar as 

“vozes” dos nossos corações. Como é bom 
quando a ouvimos: há silêncio, compenetra-
ção, sensibilidade, tranquilidade, prazer, pois 
paramos para ouvir vozes que há muito tem-
po estão enclausuradas em nosso ser. Tra-
çando um paralelo com as nossas liturgias, 
qual o tempo que temos dedicado para o 
silêncio? Para a meditação? Para a oração 
de confissão? Para estar a sós com Deus? 
Tudo indica que estamos na era do apenas 
falar com Deus não pararmos para ouvi-lo.

Lembremo-nos da canção: “Deus chama 
a gente pr’um momento novo, de caminhar 
junto com o seu povo, / é hora de transformar 
o que não dá mais, / sozinho, isolado ninguém 
é capaz.../ Por isto, vem! Entra na roda co’a 
gente! Também! / Você é muito importante, 
vem.” (Momento Novo — Ssproart). O convite 
é para entrar na roda, fazer um círculo, dar as 
mãos, olhar um/a para o/a outro/a... escutar 
através do olhar, do contato, da observação, 
do estar junto. O interessante, como afirma a 
letra da canção, é que o/a outro/a “é muito im-
portante, vem”. Relendo alguns artigos sobre 
o movimento Wesleyano, a criação das Clas-

Vem cá... Escuta o que 
Jesus quer ensinar!
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ses por Wesley vinha como objetivos pessoas 
ouvirem umas às outras:conversavam, dialo-
gavam, expunham suas dificuldades, confes-
savam seus pecados, louvavam, cresciam 
juntas, etc. O estar junto, compartilhar, convi-
ver, é o grande desafio que se propõe para o 
saber ouvir.

Portanto, o “Vem cá... Escuta o que 
Jesus quer ensinar”, começa pela Igreja, 
com aqueles/as que estão se dispondo a 
caminhar junto, externando o desejo de es-
cutar o que os corações têm a dizer, e as-
sim a flexibilidade do amor será como o or-
valho que rega todas as plantas sem distin-
ção de tamanho e variedades. É o convite 
sem preconceitos, sem discriminação... é o 
convite para a escutatória... ESCUTATÓRIA 
DE JESUS.

A Igreja tem sido chamada a cuidar da 
criança e, para tanto é, necessário saber 
escutá-la. A Igreja tem sido chamada a 
proporcionar espaços para a criança; não 
apenas espaço físico, mas o espaço do 
abraço, do acolhimento, da comunhão e 
do amor. Quando a criança for escutada, 
assim como o foi por Jesus, a dignidade 
tomará conta, o amor estará em prática, o 
Reino estará presente. 

Jesus quer ensinar, crianças querem ou-
vir... quem as levará aos pés de Cristo? Há 
necessidade de ultrapassarmos barreiras, 
superarmos os preconceitos, trabalharmos 
por elas, apoiá-las e reafirmarmos: DELAS 
É O REINO DOS CÉUS. A Igreja tem que ir 
além das fronteiras delimitadas, pois é bem 

provável que a limitação imposta pela Igreja 
tem sido limítrofe, casuística, sem criativida-
de, sem desafio e sem perspectivas do Rei-
no de Deus. Além das fronteiras, existem 
muitas crianças que querem escutar Jesus, 
como chegar lá? São crianças abandona-
das, vitimadas pela violência, por todo tipo 
de abusos possíveis, exploradas, agredi-
das e de futuro incerto. Há que se falar das 
crianças que querem participar, porém ,são 
impedidas, seja pelos pais, seja por certas 
situações ou pela própria Igreja. Como che-
gar até essas crianças? Este é o desafio: 
“Vem cá... Escuta o que Jesus quer en-
sinar”.

Como afirmam nossos documentos, a 
Igreja tem que sair dela mesma “furar” o blo-
queio das quatro paredes, caminhar como 
Peregrina e anunciar que dos “pequeninos 
é o Reino de Deus”. A Igreja tem que ser 
sensível ao toque da Graça e do Amor de 
Cristo, enfatizando que as crianças são par-
te integrante do Projeto desta Graça, pois, 
caso contrário, teremos uma Igreja ape-
nas militante e não triunfante. Recordando: 
Quantas Igrejas não foram forjadas pelo to-
que da criança? Quantas crianças não foram 
forjadas por mãos que as levaram a escutar 
Jesus? Quantas crianças não se tornaram 
Igrejas?

A EBF/2012 tem o maravilhoso desafio: 
“Vem cá... Escuta o que Jesus quer en-
sinar”. Para tanto, é necessário que o Amor 
de Cristo permeie nossos corações, especi-
ficamente, pelas nossas crianças.
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» Preparação para Liturgia:
• Agendar a data de lançamento da Vigília no 1o semestre
• Separar as equipes de trabalho:

Louvor
História
Apoio
Artes (para fazer as lembrancinhas, e a mesa litúrgica)
Fotos do culto
Preparativo dos lanches após o culto
Convites e Divulgação na igreja, no bairro, na cidade.

Sugestão: Confeccionar um marcador de páginas ilustrado com o nome das crianças 
para ser distribuído pela comunidade, para que orem por elas durante o ano.

Obs.: Além dos nomes das crianças da comunidade, também poderão inserir motivos 
de oração como: violência contra criança, abandono, falta de escola e outros pertinentes à 
realidade de cada comunidade, bairro ou cidade.

MODELO:

Vem cá...
Escuta o que Jesus quer ensinar!

ESTOU ORANDO POR ESTA CRIANÇA:

________________________________________________________ 
E SUA FAMÍLIA.

O meu mandamento é este: Que vos ameis
 uns aos outros, assim como eu vos amei.

João 15.12
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1º) Sugestão de texto Bíblico: Mateus 7.24-29
Os adolescentes podem dramatizar o texto bíblico.

2º) Boneco de Sal – Leonardo Boff

» Sugestão de história para 
o momento de pregação:

"Era uma vez um boneco de sal’. Após 
peregrinar por terras áridas chegou a des-
cobrir o mar que nunca vira antes e por isso 
não conseguia compreendê-lo. Perguntou o 
boneco de sal: Quem és tu? E o mar res-
pondeu: "eu sou o mar". Tornou o boneco de 
sal: "Mas, que é o mar”? E o mar respondeu: 
"Sou eu". "Não entendo", disse o boneco de 
sal. "Mas gostaria muito de compreender-te; 
como faço"? O mar simplesmente respon-
deu: "toca-me". Então o boneco de sal, ti-
midamente, tocou o mar com a ponta dos 
dedos do pé. Percebeu que aquilo começou 
a ser compreensível. Mas logo se deu conta 
de que haviam desaparecido as pontas dos 
pés. "Ó mar, veja o que fizeste comigo"? E o 
mar respondeu: "Tu deste alguma coisa de ti 
e eu te dei compreensão; tens que te dares 
todo para me compreender todo". E o bone-
co de sal começou a entrar lentamente mar 
adentro, devagar e solene, como quem vai 
fazer a coisa mais importante de sua vida. 
E na medida que ia entrando, ia também se 
diluindo e compreendendo cada vez mais o 
mar. E o boneco continuava perguntando: 
"que é o mar". Até que uma onda o cobriu 
totalmente. Pode ainda dizer, no último mo-

mento, antes de diluir-se no mar: "Sou eu". 
“Agora eu conheço o mar! Agora eu conhe-
ço o mar”. 

(Sugestão de comentários com crianças 
e adultos: Jesus quer ensinar a todas as 
crianças, sobre Seu imenso amor). 

Caminhar com Jesus é assim, quanto 
mais conhecemos o amor de Jesus, mais 
queremos aprender, mais queremos com-
partilhar com outras pessoas os ensinamen-
tos que tornam a nossa vida melhor.

Quando escolhemos viver os ensinamen-
tos de Jesus, não podemos mais participar 
de brigas, colocar apelidos em colegas, falar 
palavrão, não estudar, colar na prova, cabu-
lar aula, brigar com a mãe, pai ou irmãos/
ãs, jogar comida fora, desprezar amigos/
as e mentir. Como o boneco de sal, quan-
do vivemos os ensinamentos nos tornamos 
diferentes e a única coisa que queremos é 
conhecer mais Jesus e trazer mais amigos/
as para também conhecerem os seus ensi-
namentos.

Por isso, Vem cá...Escute sempre os ensi-
namento de Jesus, não importa a sua idade. 
Com Deus todos os dias aprendemos coi-
sas novas.
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ApeRte A MãO dO 
AMigO MAis peRtO
Música Infantil Gospel (Família Alegria)
Tom: A

» Músicas:

  A           F#m
Aperte a mão do amigo mais perto
  D              E
Aperte a mão do amigo
  A             F#m
Aperte a mão do amigo mais perto
  D              E
Aperte a mão do amigo   E cante!

A                F#m
Tra, lala lala lala...   Aleluia
D                          E
Tra, lala lala la...      Aleluia
A                F#m
Tra, lala lala lala...   Aleluia
D                E            A

Tra, lala lala lale...   Aleluia!
Dê um abraço no amigo mais perto
Dê um cheirinho no amigo mais perto
Faça um cafuné no amigo mais perto
Faça uma massagem no amigo mais perto
Faça uma cosquinha no amigo mais perto
Cristo é meu amigo que está mais perto

eU sOU UM siNAL 
Letra: Elci Lima e Silvia Helena
Música: Silvia Helena

       D      E
Eu sou um sinal
 A             D
Maravilhoso da graça de Deus
   E
Não vou calar
        A        D
Vou falar do seu amor
            E
O Senhor me escolheu
     A        D
Para anunciar seu amor
     E
Vou transmitir
          A           D
Em todo o lugar que eu for
 Eu sou sinal...
 D      E
Jesus morreu
     A          D
Numa cruz para me salvar
   E
amor tão grande assim
      A      D
Não se pode comparar
Eu sou um sinal...
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AMO JesUs
Letra e Música: Maria Borges da 
Silva Hifran (Leila Rema)

A
Eu sei que amo a Jesus Cristo
        E       A
Porque Ele é legal
      D            A
Ele é meu grande amigo

A CRiAÇãO
Maria Borges da Silva Hifran 
(Leila Rema)

D                     A
No começo tudo era vazio
A                     D
Deus pensou e começou a criar 2x
A     G     D
Criou o céu, criou a terra
   A                D
E tudo o que neles há

JesUs QUeR eNsiNAR
Letra: Maria Aparecida Porto Ferrei-
ra e Onice Maria de Sousa
Música: Dulce Leia Sathler Balmant

    C         C
Vem cá! Vem cá!
 G           C
Vem cá, que Jesus quer ensinar
          C                    C
Vem cá, menino! Vem cá, menina!

          G                                 C
Escuta o que Jesus quer ensinar

          Cm                 Fm        G            Cm
Ele quer ensinar a caminhar, conviver, saber ouvir.
          Cm                  Fm        G            Cm
Ele quer ensinar a respeitar, obedecer, e repartir,
          Cm                  Fm        G            Cm
Ele quer ensinar a agradecer, a brincar e divertir.
     Cm                  Fm        G            Cm
Ele quer ensinar a confiar, anunciar, e dividir
                                
 C         C
Vem cá! Vem cá!
 G                              C
Vem cá, que Jesus quer ensinar
          C                  C
Vem cá, menino! Vem cá, menina!
 G                                 C
Escuta o que Jesus quer ensinar
 
         C            Dm        G            C
Escolher,  conviver, agradecer, anunciar
           C                Dm             G                                  C
Repartir , confiar, para quem quer aprender a amar
        C              Dm        G              C
Escolher,   conviver, agradecer, anunciar
  C           Dm      G                           C
Repartir , confiar Tudo isso Jesus vai ensinar

 C         C
Vem cá! Vem cá!
 G                              C
Vem cá, que Jesus quer ensinar
          C                  C
Vem cá, menino! Vem cá, menina!
 G                                 C
Escuta o que Jesus quer ensinar

Vem!!!



Professor(a): Adoramos ao Senhor, o nosso 
Deus, grande e maravilhoso, criador de to-
das as coisas, que nos fez homens e mu-
lheres, grandes e pequenos, e nos ensina a 
todos/as de geração em geração.

Leitura do Salmo por uma criança:

Apresentemo-nos ante a sua face com 
louvores, e celebremo-lo com salmos.
Porque o SENHOR é Deus grande, e Rei 
grande sobre todos os deuses.
Nas suas mãos estão as profundezas da 
terra, e as alturas dos montes são suas.
Seu é o mar, e ele o fez, e as suas mãos 
formaram a terra seca.
Oh, vinde, adoremos e prostremo-nos; 
ajoelhemos diante do SENHOR que nos 
criou.
Porque ele é o nosso Deus, e nós povo do 
seu pasto e ovelhas da sua mão. Amém! 
Salmos 95:2-7

Criança: Adoramos ao Senhor, porque 
coloca pessoas em nossas vidas que nos 
ensinam a sua Palavra.

Oração de Adoração: por um/a adoles-
cente

Convidar as pessoas para adorarem a 
Deus, com abraços de comunhão.

Música: Aperte a Mão do Amigo Mais 
Perto (Família Alegria)

Um/a Jovem: Os ensinamentos de Jesus 
nos motivam a sinalizar o seu amor e carinho 
para com todas as pessoas que fazem parte 
da nossa vida.

Música: Eu sou um sinal 
Letra: Elci Lima e Silvia Helena
Música: Silvia Helena
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Liturgia
Vem cá... Escuta o que Jesus quer ensinar!
O meu mandamento é este: Que vos ameis uns aos outros, 

assim como eu vos amei.
João 15.12

» Adoração:
Aprender a adorar-te mais e mais...
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“Jesus nos ensina a orar...”

» Confissão:

Falar com Jesus é muito importante! Jesus 
está sempre pronto a nos ouvir.

Podemos contar nossos segredos, pode-
mos contar tudo que fizemos durante o dia. 
Embora Deus saiba tudo, ele quer nos ouvir.

Então, vamos conversar um pouquinho 
com Jesus e, se fizemos algo que não dei-
xou o nosso próximo triste e que também 
não agrada a Deus, podemos pedir perdão 
de todo o coração. E com certeza Deus nos 
perdoará.

Adolescente: Na Bíblia Jesus nos ensina 
a orar.

“Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, 
que estás nos céus, santificado seja o teu 
nome;
Venha o teu reino, seja feita a tua vonta-
de, assim na terra como no céu;
O pão nosso de cada dia nos dá hoje;
E perdoa-nos as nossas dívidas, assim 
como nós perdoamos aos nossos deve-
dores;
E não nos induzas à tentação; mas livra-
-nos do mal; porque teu é o reino, e o 
poder, e a glória, para sempre. Amém.
Porque, se perdoardes aos homens as 
suas ofensas, também vosso Pai celestial 
vos perdoará a vós;

Se, porém, não perdoardes aos homens 
as suas ofensas, também vosso Pai não 
perdoará as vossas ofensas”
Mateus 6:5-15

Momento silencioso para confessar e se 
arrepender, na certeza do perdão de Deus.

HiNO: 156
Criança: Que alegria sempre poder con-

versar com Deus e saber que Ele nos per-
doa. Mas é importante melhorarmos sempre 
as nossas ações!
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» Louvor:

» Mensagem pastoral:

» Pedidos de oração:

Vamos louvar aquele que nos ensina a viver bem!

JesUs QUeR eNsiNAR 
(teMA 2012 – dNtC)
Letra: Maria Aparecida Porto Ferreira/Onice 
Maria de Sousa
Música: Dulce Leia Sathler Baltman
   
pALAvRAs dO CORAÇãO!
Letra: Elci Lima e Silvia Helena
Música: Silvia Helena

AMO JesUs
Letra e Música: MARIA BORGES DA SILVA 
HIFRAN (LEILA REMA)

A CRiAÇãO
Letra e Música: MARIA BORGES DA SILVA 
HIFRAN (LEILA REMA)

Ouvir o que Jesus quer ensinar.

Sugestão de texto Bíblico: Mateus 7.24-29

Celebração da Ceia
Música: Convite à comunhão – CD Pelas mãos de uma criança

Oração e Ação na Missão

Professor/a: Momento de refletirmos 
sobre as crianças do Brasil e as dificul-
dades que enfrentam.

Oração pelas Crianças em situa-
ção de risco – leitura dos motivos de 
oração feita por uma criança. Extraído: 
Mutirão de Oração por crianças e ado-
lescentes – De Mãos Dadas.
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“Agradecemos-lhe Jesus, por 
mostrar aos seus filhos e filhas 
seu poder, seu infinito amor e 

sua grande misericórdia.
Pedimos que as crianças deste mun-

do cresçam com alimento, água, famí-
lia, educação e amor, assim como você 
cresceu, em sabedoria, estatura e graça.

Oramos para que todas as igrejas 
e organizações continuem a lutar pelo 
bem-estar das crianças em risco.

Obrigado por ouvir as orações feitas 
em Seu nome. Amém."

Oração de Almudena, 16 anos. 
Costa Rica.

• Ore por situações que afastam as 
crianças e adolescentes da escola.

• Ore para que as escolas se tornem lu-
gares seguros.

• Agradeça a Deus pelas igrejas e orga-
nizações que têm levado educação e 
qualidade de vida às crianças e ado-
lescentes

• Ore pela redução da pobreza e da 
mortalidade infantil e melhoria da saú-
de das gestantes.

• Ore pela participação de cristãos/ãs 
em projetos que ajudem crianças a 
crescerem com saúde.

• Agradeça a Deus pelas crianças que 
corriam risco de morte por causa da 
fome e problemas na gestação, mas 
foram salvas.

• Ore por países onde há conflitos reli-
giosos e para que os projetos que tra-

balham com crianças vulneráveis não 
sejam prejudicados.

• Ore em especial pelas pessoas que 
trabalham em países onde os/as cris-
tãos/as sofrem perseguição.

• Ore por treinamento e capacitação de 
jovens pais, para que possam cuidar 
melhor de seus/suas filhos/as.

• Ore para que mais pessoas sejam en-
corajadas a ajudar ou adotar crianças 
que precisam de uma família. 

Crianças: Precisamos das orações de 
toda a comunidade para nós e para todas 
as crianças do mundo. Vamos entregar mar-
cadores com os nossos nomes para que 
lembrem-se de orar por nós. Ahh!! Nós tam-
bém estaremos orando por nós. (crianças 
distribuem os marcadores)

E crescia Jesus em graça diante dos homens... 
(Lc 2.52) 
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Oração pelo/a pastor/a
Música: Oração de Jabez – CD – Todas as Crianças

Jabez pediu ao Pai, de todo o coração

E o Senhor lhe concedeu o que pediu

Venha me abençoar, seja a Tua mão sobre mim,

Guarda-me de todo o mal

Eu vou orar ao Pai de todo o coração

E Ele ouvirá minha oração,

Venha me abençoar, seja tua mão sobre mim

Guarda-me de todo o mal

Venha te abençoar, seja tua a mão sobre ti

Guarda-te de todo o mal

Venha nos abençoar, seja tua mão sobre nós

Guarda-nos de todo mal.
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