Guia de Oração
Deus diz: “Veja, eu gravei você nas palmas
das minhas mãos” (Is. 49: 16)

MÃOS QUE SERVEM
Amigos levam um paralítico até Jesus

Esta é a promessa de Deus: ele nunca,
jamais nos esquecerá.

A história na qual Jesus perdoa e cura um homem
paralítico é encontrada em Mateus 9: 1-8, Marcos
2: 1-12 e Lucas 5: 17-26.

O meu nome, o seu nome, está gravado como
uma tatuagem divina em um lugar onde
você está sempre protegido - na mão de Deus.
Que incentivo é esse para todas as crianças
cuja dor e abuso
nos deixam com o coração partido!

As mãos de Jesus são mãos amorosas.
Sejamos como Jesus. Vamos unir nossas
mãos umas às outras e criar uma grande rede
de oração.
Quantas mãos podemos reunir para o Mutirão
Mundial de Oração
por Crianças e Adolescentes Socialmente
Vulneráveis nos próximos dias 6 a 7 de
junho? E nos preparativos anteriores ao
mutirão?
Quantas mãos podemos reunir em oração
pedindo para que o
poder de Jesus se faça presente nas
nossas ações conjuntas?

Aprendemos com a história:
O homem paralítico precisava de ajuda - ele
não tinha como chegar sozinho a Jesus. Será
que ele participou desta ação de vontade
própria?
Ele e os amigos tiveram fé que Jesus poderia
ajudar.
Os amigos tiveram que trabalhar juntos e
concordar com o plano de ação.
Será que um dos amigos teve a ideia de subir
no telhado e os outros acharam que era uma
perda de tempo? Estamos preparados para
mudar nosso plano de ação?
Como equipe, os amigos foram guiados pelo
Espírito Santo? Eles perceberam uma
necessidade comum, óbvia e causadora de
muito sofrimento que orientou suas ações. É
assim que nos sentimos em relação às
crianças vulneráveis em nossas cidades?
Quando ele “viu a fé deles” (Marcos 2: 5) . O
que Jesus viu foi o trabalho em conjunto com
um acordo mútuo e um plano de ação.

Considere também:

N ESTE G U IA:
Passagens bíblicas
Testemunhos de oração da Viva em
todo o mundo
Histórias que fazem referências à
“mãos” no Novo Testamento
Sugestões para atividades
Motivos de oração

O que os professores da lei estavam
pensando? Nós encontramos a falta de fé
entre autoridades, trabalhadores da área social
e líderes? Qual é o impacto disso? Qual foi o
resultado do trabalho em cooperação destes
homens? Um milagre. Uma vida
completamente restaurada!
Quem ficou impressionado? Todos! Quando
oramos e trabalhamos em rede, alcançamos
resultados surpreendentes e a cidade toda
acorda e percebe. "Nunca vimos algo assim!”

MÃOS QUE CONTAM HISTÒRIAS
Testemunho:
Em Calabozo, Venezuela, a rede realizou uma
atividade de oração em uma área com um
grande número de crianças órfãs, formando
uma cruz humana com as crianças e
adolescentes e orando por eles.
“Eles disseram que estavam se sentindo
cansados e falaram de
suas necessidades, de coisas que pareceriam
básicas para nós, mas que para elas
não são. O maior testemunho é que cada um
deles orou. ”

História: A parábola do bom samaritano (Lucas 10:25-37)
Jesus é um grande contador de histórias. Suas parábolas chegaram em casa com uma mensagem
vibrante. Certamente ele usou as mãos expressivamente para ilustrar os dramáticos eventos dessa
parábola. Aqui ele conta a história de um homem que caiu nas mãos de bandidos. Ferido, roubado e
despido, ele fica à beira da estrada. Um sacerdote e um levita passam do outro lado, evitando
deliberadamente a interação. No entanto, um samaritano (desprezado pelos judeus) ajuda o homem
assaltado (intimado a ser judeu), leva-o para uma pousada próxima e paga pelo seu alojamento até que
se recupere.

Aplicação
Um mestre da lei quer saber o que deve fazer para herdar a vida eterna. Jesus rebate perguntando o que
a lei diz. Ele responde corretamente que a lei nos manda amar a Deus acima de todas as coisas e ao
próximo como a si mesmo. No entanto, Jesus o desafia sobre o que isso realmente significa – da teoria
para a prática! Mãos maldosas como as do assaltante existem em abundância em nossas cidades
acarretando prejuízos terríveis para nossos crianças. Vamos garantir que nossos preconceitos e nossas
preocupações não impeçam a união de nossas mãos por ações de amor.

Atividade
Crie dedoches usando papel cartão ou cartonados, como o de embalagens antigas. Corte em forma de
pessoas pequenas. Chame crianças ou adolescentes para colori-los com os diferentes personagens da
história do bom samaritano. Amarre cada dedoche a um dos dedos da criança (elástico ou barbante) e
peça para que contem a história novamente.

Oração
”Senhor, toda criança e adolescente foi criado à sua imagem. Você os ama Jesus porque estendeu as suas
mãos sobre os pequeninos. O Senhor também morreu por cada um deles. Qualquer que seja sua
condição,atual e atitudes de agressão, ó SENHOR, me ajuda a eliminar todos os meus preconceitos que
me impedem que eu empregue as minhas mãos para dar ajuda prática.”

Verso da Bíblia
"Qual destes três você acha que era o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões?" O mestre da
lei respondeu: "Aquele que teve pieda e dele". (Lucas 10: 36-37)

MÃOS QUE SERVEM
Testemunho

O impacto do Mutirão Mundial de Oração por
crianças e adolescentes socialmente
vulneráveis de 2019 nas igrejas também foi
visto em Bangalore, na Índia. O pastor Stanley,
que participou do evento, disse que foi "uma
grande revelação para eles descobrir que não se
deve focar na pequenez das crianças, mas vêlas como filhos de Deus e apoiá-las com a
esperança de que podem fazer coisas
poderosas para o Senhor". Dois outros
pastores, Pastor Santha Kumar e Pastor
Swaroop, disseram, após o evento, que
eles mudariam seu modelo de trabalho com
crianças e que levariam a sério iniciativas para
enfrentar as questões que afetam as crianças,
começando por suas congregações.

História: Jesus lava os pés de seus discípulos (João 13: 1-15)

Jesus faz a refeição especial da Páscoa com seus discípulos no cenáculo: a Última Ceia. No meio da
refeição, Jesus toma uma toalha, pega uma bacia de água e com as mãos e um pano começa a lavar os
pés de cada um dos discípulos, incluindo os de Judas Iscariotes, que estava prestes a traí-lo. Simão
protesta quando Jesus vem a ele. Jesus o repreende gentilmente. Ao que Simão responde: "Então,
Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça! ” Jesus explica que eles
entenderão suas ações mais tarde. “Eu dei um exemplo que vocês devem fazer como eu fiz por vocês. Em
verdade, em verdade vos digo, nenhum servo é maior que seu mestre ...”

Aplicação

O escritor do Evangelho, João, apresenta o relato da lavação de pés dessa maneira: "como havia amado os
seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim." (João 13: 1b). Em situações de opressão e abuso contra
crianças e adolescentes em muitas de nossas comunidades, é um grande desafio transformar algumas
situações em ações de amor e serviço direcionadas até para aqueles que se opõem a nós ou chegam a nos
trair. O modelo, dado por Jesus, é para ser seguido por nós.

Atividade

Organize um grupo de crianças ou adolescentes para lavar os pés uns dos outros. Para dividir a tarefa,
alguns poderiam pegar a água, outro para pegar o sabão e a toalha, outros para lavar e outros para secar
os pés. Como sugestão, você pode recortar algumas formas de pés em papel cartão e escrever em cada
par um versículo e uma mensagem sobre o serviço cristão.

Oração

”Jesus, você nos deu um exemplo tão poderoso de como ser servo quando o Senhor e Mestre lavou os pés
dos seus discípulos. Você nos chama para fazer o mesmo. Mas você sabe o quanto é difícil para nós
tornar este princípio em uma prática, principalmente em serviço para aqueles que me traíram. Por favor,
Espírito Santo, venha, habite em mim e me dê o coração de servo que você quer que eu tenha.”

Verso da Bíblia
“que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se; mas
esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens." (Filipenses 2: 6,7)

ORE POR:

Conexão:

um número maior de igrejas e organizações unidos com o objetivo de mudar a vida das crianças
e a situação em que vivem.

Capacitação:

mais pessoas de braços abertos para receber treinamento em áreas como proteção à criança e
transparência financeira, a fim de elevar o padrão de qualidade de nossa resposta às
necessidades das crianças.

Ação Coletiva:

que unamos nossa mãos para coordenar e apoiar açãos conjuntas por crianças numa escala que
multiplique o impacto.

Influência Local:

que as mãos trabalhando em rede sejam reconhecias como atores legítimos de defesa da
criança, parceiros das autoridades municipais, estaduais e até nacionais

JUNTE-SE A NÓS NESTA ORAÇÃO:
SENHOR Jesus, estendeste as mãos e morreste por mim na cruz. O senhor sofreu para que eu
fosse salvo. No entanto, suas mãos, Jesus, também trouxeram cura, a bênção sobre as criancinhas,
lavaram os pés do discípulo, escreveram na areia, provaram sua ressurreição a Tomé, glorificaram
a Deus no momento da sua ascensão. Sim, e principalmente, se uniram em oração.
Portanto, Jesus, me mostre como devo usar minhas mãos de maneira mais eficaz para atender às
necessidades de crianças e adolescentes. Essas jovens vidas merecem o melhor. Aumente meu
entusiasmo, me encha de esperança, me anime com testemunhos e aprofunde meu compromisso.
Ajude-me a dar as mãos a outros para juntos nos unirmos firmemente por um objetivo comum.
Para a glória do seu nome, Jesus, Amém.

PARA ALÉM DO MUTIRÃO DE ORAÇÃO:
Leve pessoas a unirem suas mãos em oração:

Comprometa-se não apenas para este evento, mas ao longo do ano. Talvez
você possa realizar eventos regulares de oração, a cada um, dois, três ou seis
meses?

Use suas mãos para servir em situações práticas:

Peça ao SENHOR no início de cada dia direção e oportunidade para usar suas
mãos para a glória de Seu nome. Onde e como Ele deseja que você intervenha
hoje na vida de uma criança ou adolescente?

Junte as suas mãos às outras em sua comunidade:

Procure oportunidades de dar as mãos a outras igrejas ou indivíduos, para
influenciar positivamente sua comunidade. Por exemplo, você poderia
incentivar as crianças, ajudando-as a crescer em sua fé, oferecendo uma
atividade esportiva regular?

Abra as suas mãos:

Lembre-se da bondade de Deus com você e abra suas mãos para dar o que
puder em dinheiro, em tempo ou em recursos.

O Mutirão Mundial de Oração por
crianças e adolescentes
socialmente vulneráveis é uma
iniciativa global realizada no
primeiro final de semana
de junho de cada ano. Unindo
centenas de milhares de adultos e
crianças em oração por todo o
mundo.
É organizado pela Viva, uma
organização social cristã que busca
inspirar mudanças duradouras na
vida das crianças através do poder
da ação coletiva em 38 redes
comunitárias em todo o mundo.
Organização registrada no Reino
Unico com o registro:
1053389

