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Liturgia
Celebração pelo 18 de Maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração
Sexual contra Crianças e Adolescentes
Altar decorado com brinquedos, uma Bíblia aberta, uma edição do Estatuto
da Criança e do Adolescente.
Prelúdio (Silêncio e oração, seguidos por uma canção infantil instrumental)
Adoração: Santo, Santo, Santo é o Senhor1 (é preferível que as crianças e
adolescentes participem do louvor, se possível, dirigindo-o)

. Esta música pode ser encontrada em
https://www.youtube.com/watch?time_continue=67&v=mjCPSvM5aXI
1
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Santo, Santo, Santo
Senhor, Deus do universo
O céu e a terra cantam
Proclamam vossa glória

Hosana, Hosana, Hosana
Nas alturas
(2x)
Bendito o que vem
Em nome do Senhor (2x)

Introdução: Uma criança carrega a Bíblia até o altar (púlpito) – símbolo de
que Deus comunicou ao mundo a Sua Palavra, o Verbo Vivo, primeiramente em
forma de criança – acompanhada por outra que traz consigo uma vela – símbolo
da luz de Deus que ilumina o mundo. Uma terceira criança lê João 1:1-5, 10-14:
No começo aquele que é a Palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus.
Desde o princípio, a Palavra estava com Deus. Por meio da Palavra, Deus fez
todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A Palavra era a fonte da
vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão,
e a escuridão não conseguiu apagá-la.
A Palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo
não a conheceu. Aquele que é a Palavra veio para o seu próprio país, mas o
seu povo não o recebeu. Porém alguns creram nele e o receberam, e a estes
ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos
de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de
um pai humano; o próprio Deus é quem foi o Pai deles. A Palavra se tornou
criança e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação
da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único do Pai.
Acolhida: Canção Visitante (CD Claves)
Olhe para um lado, olhe para o outro
Veja se conhece todo mundo por aqui
Olhe para trás, olhe para frente
Dê uma voltinha e faça um gesto de amor
Dê um abraço no/a amigo/a
Cumprimente o visitante
Desejando que ele/a volte outra vez
Olhe para um lado, olhe para o outro
Agora já conhece todo mundo por aqui
Canção: Vinde, crianças (adaptação por Rute Noemi de Vinde Meninos, Hino
525 do Cantor Cristão)2
2

. Esta música pode ser encontrada em https://soundcloud.com/rute-noemi
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Vinde crianças, vinde a Jesus
Ele nos ama e cuida de nós
Guia a vida e nos dá paz
É nosso Salvador

Sempre é tempo de celebrar
O amor de Cristo a nos guardar
Nos faz seguros longe do mal
Cristo, o Salvador.

Coro
Que alegria celebrar o amor
Que nos dá Jesus Nosso Senhor
Preenche a vida e nos quer bem
Vamos louvar então!

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

Confissão: (Lida por um adulto. Pode incluir questões do contexto no qual
a igreja está inserida)
“Querido e bom Deus, Pai e Mãe de nossas vidas, nós te pedimos perdão
porque às vezes nos esquecemos de agradecer pelo seu amor, cuidado e
proteção para conosco. Às vezes, também nos esquecemos de agradecer
pelos pedidos atendidos e por todas as coisas boas que trazem alegria ao
nosso coração. Nos perdoe, porque nos esquecemos também de estender
esse amor, cuidado e proteção que recebemos de ti aos mais pequeninos, mais
vulneráveis e mais necessitados. Nos perdoe, porque às vezes não estamos
presentes quando as crianças e adolescentes mais precisam de nós como pais
e mães, avôs e avós, tios e tias, pastores/a e líderes, profissionais, autoridades
públicas e governantes. Nos perdoe, porque não raras vezes ignoramos sua
dor, não nos solidarizamos com o seu sofrimento, e não oferecemos ajuda
para que se recuperem de suas feridas. Nos perdoe, porque às vezes não as
deixamos falar, não valorizamos sua opinião na igreja, nem as reconhecemos
como sinais do Teu Reino, tratando-as apenas como não-adultos. Perdão Senhor!
Por tua misericórdia, nos ensina a cuidar melhor delas, e assim, agir como
nosso Senhor Jesus, que as acolheu e as colocou no centro.”
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Oração-poema (a ser lido por uma criança ou adolescente)
Oração ao Deus das crianças de Herodes (por Luiz Carlos Ramos)
Papai do Céu,
tuas crianças ainda sofrem nas mãos
de Herodes,
tal como teu inocente Filho Jesus
padeceu um dia.
Salva-as da morte prematura;
acompanha-as em sua fuga e
peregrinação;
sustenta-as com o maná do céu e a
água da vida.

juntamente com Jesus Cristo, teu Filho,
nosso Senhor e Salvador.
Oramos no Nome daquele que
resistiu e sobreviveu
a tanta perseguição e crueldade,
e agora vive e reina contigo,
na unidade do Espírito,
para sempre.
Amém.

E, no tempo certo, traze-as de volta
para transformar o mundo
e estabelecer teu reino de paz e justiça,
Canção: Deus comigo (CD Claves)
Não sei por que certas coisas
acontecem
Não sei por que tem que ser assim
Só sei que é triste ficar doente
É triste perder alguém

A Bíblia ensina que Deus sabe e
conhece tudo
Se dentro de mim estou chorando
ou sorrindo
Mesmo não entendendo tudo
Mesmo não entendendo tudo
Posso sentir Deus comigo

Mensagem:
João 1:1-5, 10-14 - A queda de Deus pelas crianças (Rev. José Roberto Cristofani)3
Deus prefere as crianças: E o verbo se fez bambino. Deus, dentre seus filhos,
tem uma predileção pelas crianças. Parece um fato por si só, visto em toda
a Escritura, essa queda de Deus pelos infantes. Sem dar maiores explicações,
o livro sagrado está salpicado de comparações envolvendo crianças. Está
recheado de linguagem infantil, no sentido de que chama a atenção do leitor
e da leitora para o mundo da criança que, diga-se categoricamente, serve aos
propósitos divinos na comunicação de sua vontade.
Além disso, curumins são mencionados em narrativas paradigmáticas carregadas
de toda sorte de sentimentos e esperanças, que a figura emblemática da
. A mensagem pode ser adaptada para cada contexto.

3
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criança evoca, sem a necessidade de grandes explicações e descrições. E não
se esgota por aí o protagonismo infantil na história da salvação. A Bíblia dá
conta de um Deus que tem tanta predileção pelas crianças, que só lhe resta
tornar-se uma. E o verbo se fez criança.
A queda de Deus pelos pequeninos e seu mundo o leva a experimentar essa
condição e esse universo. E ele o vivencia em toda a sua plenitude: imerso
no líquido amniótico, umbilicalmente ligado à sua mãe, protegido no ventre.
Experimenta as agruras do parto, o calor do colo, a delícia da amamentação,
o choro, a cólica, o riso. Os primeiros passos, o balbuciar dos sons e palavras
iniciais. Deus experimenta a infância na sua inteireza.
Tem essa predileção de Deus pelas crianças um caráter profético? Prefere elas
pois se sabe criança em qualquer momento da história? Por que Deus tem
essa queda pelas crianças? Por causa da inocência delas? Seria pela sinceridade?
Pureza? Docilidade? Obediência? Fragilidade? Vulnerabilidade? Dependência?
Dentre todas as características de uma criança, qual ou quais delas pode ou
podem ser consideradas motivo para essa preferência que Deus insiste em
afirmar que tem pelos pequenos? Ou não seria Deus motivado por qualquer
uma delas, apenas pela sua graça ou decisão de sua vontade? Ou a graça ou a
vontade de Deus não tem outra motivação, externa no caso, a não ser aquela
interna que nós chamamos de amor? Uma e outra, em todo caso, não ofusca
o fato de Deus ter como preferidas as crianças.
Leitura de Gênesis 21.8-21 e oração de pais e mães por seus filhos e filhas
(incluir oração pelas crianças em situação de risco, como as que vivem em
extrema pobreza, vítimas de violência sexual, de trabalho escravo, refugiadas,
migrantes, acometidas por doenças, etc., destacando o fato de que Deus ouve
o choro das crianças. É importante que antes da oração os adultos façam
um círculo de proteção ao redor das crianças, e que com elas ao centro se
reproduza o gesto simbólico de Jesus.)
Envio
Canção Quero abraçar todo mundo (Rute Noemi) – se possível, cantada por
todos em roda.
Quero abraçar todo mundo
Quero te chamar de irmão/ã
Quero mergulhar bem fundo
No rio do teu coração
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Bênção final: Canção Que a Luz de Cristo Brilhe (CD Claves)
Que a luz de Cristo brilhe
Nos envolva em amor
E que o seu poder nos venha proteger

(2x)

Pra sempre e sempre, e sempre,
Amém
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Uma infância
com amor gera
uma sociedade
mais segura.

/visaomundialbr

@visaomundialbr

/visaomundialbrasil

www.visaomundial.org
0800 70 70 374
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