
 

Domingo, 28 de março de 2021, é o Dia Internacional 
de Oração pelas Crianças e Jovens, e o tema deste ano é 
‘Vistos e Ouvidos'. Há um ditado, originário da 
Inglaterra do século XV, de que "as crianças devem ser 
vistas e não ouvidas". No entanto, acreditamos que os 
jovens devem ser vistos e ouvidos nas nossas igrejas; 
acreditamos que as vozes das crianças e dos jovens são 
vitais para a vida da Igreja e que Deus pode e fala e 
trabalha através dos jovens para construir o seu Reino 
de incríveis formas  

Encorajamos-vos a usar pelo menos algumas das 
seguintes sugestões para incluir ativamente crianças e 
jovens no vosso serviço nesse domingo, bem como na 
vida da vossa igreja. Trabalhem com os vossos jovens e 
seus líderes para planearem isto e certificarem-se de 
que as suas vozes são ouvidas como parte deste 
processo. Se for útil, utilize o documento “Inquérito de 
Serviço” como guia para recolher pensamentos e 
sugestões das vossas crianças e jovens. 

ORAÇÃO 
Como é o Dia Internacional de Oração pelas Crianças e 
Jovens, é obviamente importante fazer da oração uma 
componente do serviço. Aqui estão algumas maneiras 
diferentes de incluir isto: 

• Que os mais velhos do vosso Corpo se reúnam em 
torno das vossas crianças e jovens para orarem por 
eles. 

• Antes do serviço, fale com as crianças e jovens do 
vosso corpo para discutirem as suas necessidades e 
preocupações. Pergunte-lhes o que vêem como os 
principais problemas que os jovens enfrentam na 
comunidade. Estes problemas poderiam então ser 
exibidos durante o serviço e orarem por eles. Pode 
fazer com que a congregação entre em pequenos 
grupos para orarem por isto. 

• Peça a algumas crianças e jovens que escrevam 
orações acerca de questões que afetam os jovens e 
que possam orar da plataforma durante o serviço. 

• Se não tem crianças ou jovens no seu corpo, passe 

algum tempo a orar pelas crianças e jovens da sua 
comunidade local, do seu país e do resto do mundo. 
Faça alguma pesquisa sobre questões específicas 
que os jovens enfrentam em cada uma destas áreas 
pelas quais   as pessoas possam orar. 

TESTEMUNHO 
• Ter alguns jovens a partilhar durante o serviço sobre 

o que Deus fez e está a fazer nas suas vidas. Isto 
pode ser presencialmente ou pré-gravado se tiver 
os meios para o fazer. 

MÚSICA 
• Faça com que os seus jovens escolham as músicas 

que inclui no serviço. Se forem capazes e estiverem 
confortáveis, também podem fornecer a música e 
os tempos de culto. 

• Inclua algumas canções divertidas e animadas com 
as quais as crianças se envolverão e forneça 
instrumentos básicos (tambores, pandeiretas, 
maracas, etc.) para que toquem. 

EXPRESSÃO ARTÍSTICA 
• Que os jovens façam um poema, dança, drama, 

música, etc., expressando o que significa para eles 
ouvirem e valorizarem as suas vozes. 

A MENSAGEM 
• Utilize as Escrituras, temas e questões contidas no 

material de estudo fornecido para preparar uma 
mensagem que seja relevante para a sua 
congregação. 

• Se houver um jovem disposto a fazê-lo, o mesmo 
pode dar a mensagem. Trabalhe com eles para 
preparar isto, se necessário, e certifique-se de que 
se sentem apoiados e encorajados.  

• Como parte da mensagem, encoraje os mais velhos 
da sua congregação a refletirem sobre como eles 
dão espaço para os jovens serem vistos e ouvidos 
nas suas vidas e na sua igreja. Pode encorajá-los a 
pensar numa maneira de se comprometerem a 
fazerem melhor para o futuro. 
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