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2 Mutirão Mundial 
de Oração 2012 

Guia para Adultos 

Introdução:  

Nós todos sabemos as histórias. Alguns de 

nós até mesmo presenciamos em primeira 

mão sobre isso regularmente. A menina de 

sete anos de idade vendida para prostituição 

pelos próprios pais; o adolescente que dorme 

na rua, já dependente de drogas; menina de 

10 anos responsável por três irmãos depois 

que os pais morreram de AIDS. 

Por que oramos por crianças como essas? 

Nós não as conhecemos. Algumas até vivem 

perto de nós, mas muitas estão a milhares de 

quilômetros de distância. Nós, 

provavelmente, nunca ouviremos falar delas 

de novo, então nunca saberemos o resultado 

de nossas orações. 

E, se orarmos, como devem ser nossas 

orações? Pode ser difícil orar por crianças 

que não conhecemos, em situações que não 

entendemos. O que devemos pedir que Deus 

conceda a elas, sendo que não sabemos o que  

 

 

 

 

precisam; como devemos agradecer-lhe, 

quando não sabemos pelo que agradecer? 

Com certeza já nos perguntamos: "Se Deus 

realmente está no controle, para que serve a 

oração? Vai realmente fazer diferença?" 

Bem, na verdade, Jesus oferece-nos uma 

resposta a estas perguntas, em Mateus 6.9-13 

e Lucas 11.2-4 - versos mais conhecido como 

a Oração do Senhor. Essa oração é um 

modelo para sabermos por que orar e como, 

não apenas por nós mesmos, mas também 

por outras pessoas, incluindo crianças em 

situação de risco. A oração abrange ações de 

graças, perdão, sustento, resistir à tentação - 

todas as coisas que são relevantes e 

importantes para cada um de nós. 

A oração é uma via de mão dupla. Não é 

apenas para nós pedirmos o que precisamos - 

quando falamos com Deus, colocamos a 

nossa confiança nele e permitimos que 

nossas vidas sejam moldadas por ele, que 

também nos dá sabedoria para que possamos  

 

 

 

 

conhecê-lo melhor, e força para ir e fazer a 

sua vontade no mundo. 

Então, por que orar por crianças em risco? 

Porque a oração é poderosa. Porque Deus 

realmente ouve e responde. E porque quanto 

mais tempo o povo de Deus passar com ele, 

mais parecido com ele nos tornamos e assim 

mais saberemos como viver o seu amor pelas 

crianças em risco. 

Você vai se juntar a nós? 
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“PAI NOSSO, QUE ESTÁS NOS CÉUS! 

SANTIFICADO SEJA O TEU NOME. 

VENHA O TEU REINO; SEJA FEITA A TUA 

VONTADE, ASSIM NA TERRA COMO NO CÉU. 

DÁ-NOS HOJE O NOSSO PÃO DE CADA DIA. 

PERDOA AS NOSSAS DÍVIDAS, ASSIM COMO 

PERDOAMOS AOS NOSSOS DEVEDORES. 

E NÃO NOS DEIXES CAIR EM TENTAÇÃO, 

MAS LIVRA-NOS DO MAL.” 
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.  
o Oramos para que as crianças em risco possam conhecer a incrível bondade de Deus. 

o Oramos para nos lembrar de como Deus é incrivelmente bom, misericordioso e poderoso, e para 

agradecer-lhe por isso. 

o Oramos para que mais pessoas, inclusive nós, possamos saber como tratar as crianças de acordo com 

a vontade de Deus! - e realmente fazê-lo! 

o Oramos para nos tornar mais próximos de Deus, para que possamos conhecer a vontade dele cada vez 

melhor, e para que saibamos como fazer sua vontade na Terra. 

o Oramos para não nos esquecermos de que confiamos em Deus para todas as nossas necessidades 

diárias, mesmo as mais básicas. 

o Oramos para pedir a Deus que ele conceda à crianças em risco o que elas precisam. 

o Oramos para nos lembrar que não somos perfeitos e que precisamos de perdão. Oramos para que 

possamos ser livres do fardo de não perdoar os outros, e para libertá-los também. 

o Oramos para que as crianças em risco conheçam o incrível perdão de Deus, e para que elas tenham 

força para perdoar as pessoas que as prejudicam e as colocam em perigo. 

o Oramos porque é através da oração que Deus nos dá força, que nos orienta a fugir do pecado. 

o Oramos para que Deus dê às crianças a força que precisam para segui-lo em um mundo difícil 
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PAI NOSSO, QUE ESTÁS NOS 

CÉUS! SANTIFICADO SEJA O TEU 

NOME... 

 

Por que oramos por isto? 

Oramos para nos lembrarmos de que Deus é 

o santo, que significa "separado" ou "puro". 

Nós oramos para sermos lembrados de que 

Deus não é como nós - ele está muito além do 

que podemos imaginar, então, quando nos 

aproximamos dele, devemos fazê-lo com 

reverência e amor por causa de quem Ele é. 

Ele é o Deus que tem um conhecimento 

perfeito de nós e ainda nos ama mais 

intimamente do que podemos compreender. 

Ele é o Deus que se preocupa profundamente 

com cada aspecto de nossas vidas, até ao 

mais ínfimo detalhe. Ele é o Deus que nos 

salva, nos guia e nos conforta. 

O que isso tem a ver com crianças 

em risco? 

Todos nós provavelmente estivemos em 

situações difíceis, nas quais tivemos 

dificuldades para louvar a Deus. Talvez 

tenhamos questionado por que um Deus bom 

permitiria que nós enfrentássemos 

circunstâncias tão difíceis. Talvez, nós  

 

 

 

 

tenhamos sentido raiva dele quando não 

conseguimos ver justiça no que estava 

acontecendo. Talvez tenhamos até virado as 

costas para ele, achando impossível entender 

os seus caminhos e, portanto, nos recusado a 

confiar nele. 

Se isto é verdade para nós, então quanto deve 

ser difícil para uma criança em risco, que 

enfrenta uma luta diária pela sobrevivência, 

louvar a Deus e realmente acreditar que ele é 

digno do louvor vindo da boca dela? No 

entanto, são essas crianças que geralmente 

mais confiam na certeza do amor de Deus e 

dos bons planos para elas. 

Quem pode nos mostrar como é 

isto? 

Para María, uma adolescente que mora em El 

Salvador, seria muito fácil ser amarga e 

ressentida sobre a vida, e direcionar esse 

ressentimento para Deus. Quando seus pais 

se separaram, ela de repente se viu sem casa 

ou família, e por um tempo ela foi forçada a  

 

 

 

 

recorrer a uma violenta gangue de rua para 

ajudá-la a encontrar comida e um lugar para 

dormir. Uma rede de organizações locais em 

San Salvador, em toda a cidade, a tem 

ajudado há algum tempo, mas quando ela 

olha para trás, para os tempos mais obscuros 

e difíceis em sua vida, ela ainda é capaz de 

dizer: 

"Para mim, não faz sentido me distanciar de 

Deus, porque no meio dos meus problemas, 

ele tem estado comigo. Ele me encheu de paz 

e amor - Eu não sinto ódio, nem rancor, Deus 

me levantou e fez coisas boas. Só Deus dá a 

força e paz para continuar. Eu sei o que é 

sofrer, mas talvez isso tenha acontecido para 

que, posteriormente, eu possa ajudar os 

outros." 

Que exemplo maravilhoso de alguém que 

adora a Deus apesar de todas as dificuldades! 
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Como podemos colocar isto em 

prática? Algumas opções: 

 

 

 

A primeira linha da Oração do Senhor é 

uma oportunidade para preparar o nosso 

coração, lembrando-nos de quem é Deus, 

acalmando-nos, concentrando-nos nele, e 

agradecendo-lhe para que tenhamos uma 

atitude correta ao chegamos a ele e pedir-

lhe para responder às nossas orações. 

Seja cantando louvores, lendo a Bíblia, ou 

discutindo coisas boas sobre o caráter de 

Deus com aqueles que o rodeiam, passe 

algum tempo lembrando-se da bondade de 

Deus. É importante reconhecer mais uma 

vez que Deus é digno e santo, para que 

suas orações a ele possam ser reverentes, 

relevantes e reais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"É importante reconhecer que Deus é 

digno e santo, para que suas orações a Ele 

possam ser reverentes, relevantes e reais. 

Ore por crianças em risco que, por causa 

de suas circunstâncias, possam ter 

dificuldades para louvar a Deus. Se você 

tiver crianças em seu evento, incentive-as 

a serem uma voz por essas crianças e orar 

e louvar a Deus em nome delas. 

Escreva uma lista de tantos nomes e 

características de Deus quantos você 

conseguir pensar. Então, pense sobre 

como cada um deles pode se aplicar a 

algumas das diferentes necessidades das 

crianças: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● A necessidade de alimentos 

● A necessidade de aprender 

● A necessidade de ser mantido 

seguro 

● A necessidade de ter um lugar para 

chamar de lar 

● A necessidade de ter sua voz 

ouvida 

Agradeça a Deus por quem ele é para as 

crianças em relação a cada uma dessas 

áreas. 

 

 

Salmo 145.3-7: 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. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. 

Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. 
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VENHA O TEU REINO; SEJA FEITA 

A TUA VONTADE, ASSIM NA 

TERRA COMO NO CÉU 

 

 

Por que oramos por isto? 
O que é "Um Reino"? Podemos descrevê-lo como 

um território que está sob o controle e a 

autoridade de um governante. Este governante 

tem o poder de tomar decisões em nome de seu 

povo, para o bem ou para o mal.  

Parte da nossa oração é em reconhecimento de 

que o reino de Deus “está próximo” e que em 

breve. "Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz 

sem fim" (Isaías 9.7). Mas e sobre a vontade de 

Deus ser feita na Terra? Jesus disse: “Os pobres 

vocês sempre terão consigo” (Mateus 26.11). 

Assim, poderíamos pensar que é inútil esperar e 

orar para que o reino de Deus venha à terra. E, no 

entanto, certamente Jesus não teria nos pedido 

para orar por isto se ele soubesse que era 

impossível? 

Nossa fraqueza e pecaminosidade resultaram na 

sociedade que está sendo quebrada, mas a força 

de Deus e sabedoria perfeita reveladas a nós 

tornam possível restaurar o seu reino em nossas 

próprias vidas, nas vidas de outras pessoas e até 

mesmo em sociedades inteiras. 

 

 

 

 
O que isso tem a ver com crianças 
em risco? 
Muitas crianças em risco vivem em situações que 

são caóticas, degradantes e aparentemente 

governadas pelo “deus desta era” (2Coríntios 4.4). 

Parece que uma atitude centrada em Cristo para 

as crianças é, muitas vezes, difícil de encontrar 

entre os governantes terrenos das comunidades e 

países. Se as regras para a proteção das crianças 

são estabelecidas, elas podem não ser respeitadas 

até mesmo por pessoas em posições de poder e 

influência; e muitas vezes estas regras nem 

existem. 

Apesar disso, como cristãos, sabemos que há um 

reino maior do que estes terrenos. E, graças ao 

trabalho de cristãos em todo o mundo, milhões de 

crianças estão ouvindo falar deste reino e 

permitindo que Deus seja rei nas suas vidas. 

Quem pode nos mostrar como é 

isto? 
Infelizmente, uma das coisas pela qual o Camboja 

é mais conhecido é o comércio sexual infantil, 

com crianças sendo traficadas dentro e fora do 

país para atender à demanda criada pelo turismo  

 

 

 

 

sexual. Embora o governo cambojano reconheça 

isso como um desafio sério, e tenha lançado  

várias iniciativas para tentar resolver o problema, 

as leis são difíceis de aplicar e alguns funcionários 

do governo local consideram o tempo e a despesa 

maiores do que eles estão dispostos a gastar. 

É neste contexto que Say Lim, de 15 anos, 

descobriu que seus pais estavam planejando 

mandá-la para trabalhar na Tailândia. Say Lim 

frequentava um programa de educação em 

Bangkok, dirigido por um membro de uma rede 

local de projetos cristãos, e recentemente 

entregou sua vida a Jesus, o que irritou seus pais. 

Quando ela chegou ao projeto em lágrimas para 

dizer-lhes o que seus pais estavam planejando, a 

equipe orou com ela, e na mesma semana a mãe e 

o pai da menina tiveram uma mudança 

miraculosa do coração e decidiram mantê-la em 

casa. O desejo do projeto de testemunhar o reino 

de Deus no Camboja significou que Say Lim se 

manteve segura e isso demonstrou o coração de 

Deus de uma forma muito real. Seus pais 

deixaram-na ir à igreja! 
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Como podemos colocar isto em 

prática? Algumas opções: 
 

 

 

 

 

 

 

Alguns grandes blogs sobre agentes sociais de muitos locais que 

trabalham diariamente com crianças em risco podem ser 

encontrados em: worldweekendofprayer.com 

Imprima alguns desses e passe algum tempo refletindo, 

lendo as histórias e agradecendo a Deus pelas pessoas 

que estão tão fielmente vivendo para ajudar as 

crianças, trabalhando para satisfazer as suas necessidades 

a cada dia. 

Dê uma olhada em alguns versículos da Bíblia que nos dizem sobre 

a vontade de Deus para as crianças (Provérbios 22.6; Marcos 10.14; 

Efésios 6.1, 13; Isaías 54, 2 Samuel 7.14...) Pense em cinco 

diferentes necessidades das crianças abaixo, e sobre as maneiras 

práticas que nós, como cristãos, podemos atender essas 

necessidades de acordo com a vontade de Deus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passe algum tempo em silêncio, refletindo, agradecendo a Deus 

pelas pessoas que estão fielmente agindo conforme o coração dele 

para com as crianças, trabalhando para satisfazer as necessidades 

delas a cada dia. 

 

 

 

 

Necessidade 
Como atender a essas 
necessidades 

De alimentos  

De aprender  

De ser mantido seguro  

De ter um lugar para chamar de 
lar 

 

De ter sua voz ouvida  

Isaías 10.1-2: Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores, para privar os pobres dos seus direitos e 

da justiça os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos! 
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‘Dá-NOS HOJE O NOSSO PãO DE  

CADA DIA.’ 

 

 

Por que orar por isto?  

Alguns de nós provavelmente nunca teremos 

de nos perguntar se temos o que comer hoje 

à noite, ou um lugar para dormir, ou água 

limpa para beber ou tomar banho. Então é 

fácil, às vezes, nos esquecer de todos os dias 

colocarmos nossa confiança em Deus pelas 

nossas necessidades básicas. 

Para outros de nós, esta parte da oração é 

uma realidade: a próxima refeição pode ser 

uma esperança distante, uma noite na rua 

pode ser uma possibilidade real, e cada gole 

de água suja pode vir a ameaçar a vida. 

Jesus não diz apenas aos pobres de coisas 

materiais para orarem pela provisão diária — 

ele diz para todos. Qualquer que seja nossa 

circunstância, essa passagem nos lembra que 

só Deus pode fornecer o que precisamos, seja 

fisica ou espiritualmente falando, e que 

precisamos confiar nele para isso, não 

importa quão abastados pareçamos ser. 

O que isso tem a ver com crianças 

em risco? 
 Nós todos sabemos as estatísticas. Milhões de 

crianças em todo o mundo todos os dias passam 

fome, dormem nas ruas e perdem uma educação 

que poderia ajudá-las a se sustentar no futuro. 

Pode ser confuso orar nesse sentido, quando 

vemos ou ouvimos algo sobre crianças cuja 

necessidade diária não está sendo suprida. Mas 

talvez o que precisamos lembrar é que estas não 

são apenas palavras vãs, mas palavras que têm o 

poder para nos convencer e nos tornar a resposta 

à nossa própria oração. 

Uma das coisas surpreendentes sobre a Oração do 

Senhor é que Jesus sempre nos pede para orar 

para que o pão nosso de cada dia nos seja 

fornecido, para que nossos pecados sejam 

perdoados, para que sejamos protegidos da 

tentação. Isso significa que devemos orar uns 

pelos outros, por nossa comunidade e nossos 

irmãos e irmãs ao redor do mundo. 

Lembrar que estamos em comunhão com outros 

crentes muitas vezes pode ser o ponto de partida 

para que passemos a agir. E essa ação pode fazer 

a diferença para as crianças. 

Quem pode nos mostrar como é 

isto? 
Para Sneha, de 9 anos, uma órfã cuidada por uma 

tia em Vijayawada, Índia, a alimentação diária e 

abrigo não eram garantidos. Sua tia estava sob 

pressão para casar, e quando isso acontecesse a 

sua nova família não aceitaria Sneha - Queriam 

jogá-la na rua. 

Mas na mesma época, do outro lado da cidade, 

um pequeno grupo de cristãos reuniu-se para o 

Dia Mundial de Oração 2008, para orar e pedir a 

Deus para mostrar-lhes como responder às 

necessidades das crianças locais.  

Como resultado desta reunião, eles decidiram 

formar uma rede em toda a cidade, para que 

pudessem apoiar e ser parceiro um do outro para 

melhorar a ajuda a essa crianças. À medida que a 

rede começou a trabalhar eles tomaram 

conhecimento da situação de Sneha e foram 

capazes de colocá-la em contato com um abrigo 

onde ela é agora devidamente vestida, 

alimentada, abrigada e recebe uma educação (ela 

até passou uma série adiante na escola!). 

Essa ação prática que transformou a vida de 

Sneha foi resultado da oração feita por um grupo 

de pessoas determinadas a ver a diferença na vida 

das crianças em sua comunidade. 
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Como podemos colocar isto em 

prática? 

 

 

Coloque em diferentes lugares do local do 

seu evento alguns itens que simbolizem 

várias necessidades que as crianças têm 

(por exemplo, um prato de comida, livros 

escolares, uma escova de dente etc.). 

Coloque alguns pedaços de papel e 

canetas ao lado dos itens e, em seguida, 

passe algum tempo visitando cada área, 

seja individualmente ou em grupos. 

Pense em crianças que não podem ter 

acesso a cada uma dessas coisas 

diariamente e escreva/ desenhe sua 

reação nos pedaços de papel. Pense sobre 

algumas das coisas práticas que você possa 

fazer para ser uma resposta às orações 

dessas crianças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o Mutirão Mundial de Oração, no 

horário das refeições, aproveite para 

agradecer a Deus por suprir as suas 

necessidades diárias. Pense sobre as 

crianças que não vão ter uma refeição 

hoje, e discuta algumas maneiras práticas 

pelas quais você possa responder às 

necessidades dessas crianças. 

"Pense sobre as crianças que não podem 

ter acesso a cada uma dessas coisas 

diariamente e escreva/desenhe sua reação 

nos pedaços de papel.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provérbios 30.8: “Mantém longe de mim a falsidade e a mentira; Não me dês nem pobreza nem riqueza; dá-me apenas o 

alimento necessário.” 
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PERDOA AS NOSSAS DíVIDAS, 

ASSIM COMO PERDOAMOS AOS 

NOSSOS DEVEDORES.” 

 

Por que orar por isto?  
Na versão de Lucas da oração do Senhor, 

podemos ler "Perdoa os nossos pecados, pois 

também perdoamos todos os que nos ofendem” 

(Lucas 11.4). Assim, podemos erroneamente 

acreditar que Jesus coloca uma condição para 

Deus nos perdoar ou não. A verdadeira 

interpretação, no entanto, pode ser ainda mais 

desafiadora: embora o nosso perdão não dependa 

de nossas ações boas para com aqueles que nos 

fazem mal, se não perdoarmos, então talvez não 

tenhamos verdadeiramente conhecido o perdão 

de Deus para nós. 

Então nós oramos para lembrarmos da grande 

misericórdia e perdão de Deus para conosco, e 

como uma resposta à sua graça pedimos a força 

para perdoar aqueles que nos ofenderam ou 

feriram. 

 

O que isso tem a ver com crianças 

em risco? 

Quando solicitaram a GK Chesterton que 

escrevesse um artigo intitulado "O que está 

errado com o mundo" para um jornal, ele 

respondeu com duas palavras poderosas: "Sou  

 

 

 

 

eu". Quer gostemos ou não, e mesmo que 

indiretamente, somos parte da razão pela qual as 

crianças estão sofrendo. Seja através de um 

sentimento de impotência, negligência ou ação 

deliberada, ou simplesmente por ser parte da 

humanidade caída, temos impedido que as 

crianças se tornem tudo o que Deus gostaria que 

fossem. Poderemos ter que pedir perdão pelo 

papel que tivemos de desempenhar. 

Enquanto isso, para muitas crianças em situação 

de risco, a oportunidade de oferecer perdão a 

aqueles que as abandonaram, abusaram delas ou 

as negligenciaram significa a oportunidade de se 

libertar da dor, amargura e ressentimento. 

Mesmo quando as crianças são salvas de 

situações abusivas, elas nunca vão ser 

verdadeiramente curadas até que sejam capazes 

de perdoar, embora seja uma das coisas mais 

difíceis que eles tenham de fazer. 

Quem pode nos mostrar como é 

isto? 
Harriet é uma órfã de cinco anos de idade, que 

nasceu com HIV, e morava com sua tia na cidade 

de Gulu, no norte de Uganda. Infelizmente, essa 

tia não entendia todas as necessidades de Harriet,  

 

 

 

 

e uma rede local de projetos descobriu que ela 

estava desnutrida, negligenciada e sem o amor e o 

cuidado de que precisava desesperadamente. 

Teria sido fácil para a rede simplesmente tirar 

Harriet de sua tia e acabar com a relação entre 

elas. 

Mas não foi isso que eles fizeram. Embora não 

tenha sido fácil, os funcionários tomaram um 

passo desafiador: conversar com a tia, explicando 

porque seu comportamento tinha sido prejudicial 

para Harriet e trabalhar com ela para cuidar 

melhor de sua sobrinha. 

Surpreendentemente, em vez de ficar na 

defensiva, a tia de Harriet realmente escutou, e 

buscou o perdão de Deus e de Harriet, o que 

agora lhes permite reconstruir a relação delas e 

avançar para um futuro mais feliz juntas. 
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Como podemos colocar isto em 

prática? Algumas opções: 

 

 

 

Com base nas cinco principais áreas de 

necessidade das crianças (alimentação, 

educação, segurança, uma casa e uma 

voz) tome nota de algumas pessoas que as 

crianças podem precisar perdoar, e 

algumas das razões pelas quais precisam 

perdoá-las.  

Escreva uma oração pedindo a Deus para 

dar às crianças a força para perdoar. Se 

for o caso, você poderia enviar estas 

orações para crianças em risco com as 

quais você ou sua igreja têm algum 

contato. 

 

 

 

 

 

 

Pegue um pouco de areia e espalhe-o 

sobre uma área do local onde é a reunião. 

Passe algum tempo refletindo sobre ações 

em sua vida que têm colaborado em 

colocar crianças em risco, mesmo que seja 

apenas por deixar de agir. 

Escreva essas coisas na areia. 

Então, limpe o que você escreveu 

lembrando que Deus perdoou você. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: Amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, 

orem por aqueles que os maltratam.” 

Lucas 6.27-28 



 

 

13 
E NãO NOS DEIXES CAIR EM 

TENTAÇãO, MAS LIVRA-NOS DO 

MAL   

 

Por que orar por isto?  
Há duas palavras gregas para “prova” ou 

“tentação” mencionados na Bíblia. Uma, 

dokimazo, é usada para descrever um teste de 

autenticidade de alguma coisa pelo fogo, e nela 

está contida a ideia de que as impurezas serão 

queimadas, deixando algo que agrada a Deus. O 

outro tipo de teste, peirazo,é um que pretende 

encontrar falhas e fazer alguém tropeçar. Esta é a 

palavra usada neste versículo. 

Não estamos orando para que Deus nunca nos 

teste, mas pedindo-lhe para não tentar-nos com 

algo que não possamos suportar e que seja uma 

tentativa deliberada de nos levar ao pecado. E 

Deus promete que nunca fará isso. 

O que isso tem a ver com crianças 

em risco?  

Para muitas crianças que foram resgatadas 

de situações difíceis, talvez de uma vida 

em gangues, de uso de drogas ou de 

dormir na rua, às vezes a tentação de 

voltar àquela vida pode ser esmagadora. 

Por mais extraordinário que possa parecer, 

o novo lugar em que se encontram - seja 

um lar para crianças, uma família de  

3acolhimento, ou outra instituição - pode 

ser extremamente assustador: cheia de 

estranhos; sem acesso às drogas que as 

ajudaram a enfrentar o dia-a-dia nas ruas; 

novas responsabilidades, como frequentar 

a escola ou participar das tarefas diárias de 

casa. 

 

É uma guinada de cento e oitenta graus na 

vida, que pode ser demais para uma 

criança enfrentar de uma vez. Precisamos 

orar para que as crianças não sejam 

tentadas além do que podem suportar e 

que Deus lhes dê a força para se 

adaptarem e se desenvolverem em suas 

novas situações. 

 

Quem pode nos mostrar como é 

isto? 

Manuel é o caçula de oito irmãos que vivem 

em Assunção, capital do Paraguai. Com 

apenas 9 anos de idade, ele sofreu mais do 

que muitas pessoas irão sofrer na vida. 

Embora ele vivesse com sua mãe, a luta dela 

com o vício do álcool fez com que ele 

experimentasse uma sensação constante de 

abandono e falta de amor, atenção e  

compreensão. O que o levou a seguir os 

passos de seus irmãos mais velhos e mudar-

se para a dura vida nas ruas. 

Mas, felizmente, não demorou muito para 

que Manuel fosse encontrado por uma 

equipe de pessoas que trabalhavam nas ruas 

conectados a uma rede local de projetos 

cristãos. Eles arranjaram para ele ficar em 

um projeto de reabilitação residencial por 

vários meses, que agora o está apoiando até 

que ele possa ser reinserido em sua casa com 

sua mãe e irmãos. 

Embora a vida nesta nova família tenha sido 

um grande ajuste para ele, e em várias 

ocasiões ele tenha sido tentado a voltar para 

a familiaridade das ruas, o amor e o apoio do 

projeto mostrou a ele que o pessoal 

realmente quer o que é melhor para ele. 

Lentamente, ele está aprendendo a viver uma 

vida de respeito e dignidade, e a dedicação da 

equipe deu-lhe a força para resistir à 

tentação de desistir e voltar para onde estava 

antes. 

 

 

 

 



 

Como podemos colocar isto em 

prática? Algumas opções:  

 

 

Pense em algumas das maneiras que os 

adultos podem ajudar as crianças a 

compreender e resistir à tentação. Se 

você é responsável por alguma criança 

(como pai, cuidador, ou líder do 

ministério infantil) escreva uma breve 

carta ou declaração explicando como você 

vai tentar ajudar essa criança a lutar 

contra as tentações em suas vidas. 

 

 

 

 

 

 

Este pode ser apenas um lembrete pessoal 

para você, ou pode ser algo para fazer 

com sua igreja e colocar em exposição, 

lembrando a todos da responsabilidade de 

vocês para com as crianças em sua 

comunidade eclesial. 

Em uma área do evento que você está 

organizando, coloque alguns instrumentos 

de arte e artesanato (papel e lápis, tintas 

e pincéis, argila, arame, contas, etc) e 

coloque um pouco de música calma. 

 

 

 

 

Permita que as pessoas passem algum 

tempo em contemplação, pensando em 

algumas das tentações enfrentadas por 

crianças em risco. 

Encoraje as pessoas a desenhar ou criar 

algo que represente uma ou mais dessas 

tentações. Incentive-as a levar as obras de 

arte delas para casa, para que se lembrem 

de orar para que as crianças resistam e 

vençam as tentações. 

Ore para que as crianças resistam e 

vençam as tentações.

 

1 Coríntios 10.13: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel; ele não permitirá que vocês sejam 

tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. 


