
ORAÇÕES PELAS CRIANÇAS 
 

 Sobre orações pelas crianças 
 

Orações pelas crianças  é um ministério para todas as crenças e denominações. 

Brota de uma profunda preocupação com todas as crianças, principalmente as que 

tentam sobreviver em condições deploráveis, e cuja  vida parece desnecessária. 
 

 Propósitos: 
 

1. - Promover  orações mundiais para todas as crianças, principalmente 

as mais vulneráveis: 

2. - Aumentar a compreensão e aceitação de todas as crianças;  

3. -Tocar o coração daqueles que negligenciam a vida humana; 

4. Encorajar atos de caridade e justiça  entre todos os povos. 

 

 Encontros: 
 

 Não há comitês,  agendas ou dinheiro envolvidos; . só o poder da oração. 

 
 

 Quando rezar: 
 

Porque é muito necessário que todo o mundo ore pelas crianças, estão todos 

convidados  a orar no 15º dia de cada mês, de qualquer modo, sozinhos ou em 

comunidade, por todas as crianças, em nosso país ou fora dele. 

 Em nossa comunidade, nos unimos em oração mundial pelas crianças, e 

encorajamos a todos a fazerem  o mesmo, no dia 15 de cada mês. 
 

 UMA ORAÇÃO CRISTÃ  PARA A SUA REFLEXÃO . 

 

Uma Oração para as Crianças 

 

 Lembrem-se das Crianças de Deus a cada dia 15 do mês. 

 

Jesus, voce abençoou as criancinhas 

Dizendo: 

“Deixem vir a mim as crianças,  

A elas pertence o reino dos céus”... 

Aqui na Terra, muitas crianças sofrem 

Vítimas da guerra, da fome, das circunstâncias,  

Do genocídio, do terror e da tortura... 



Órfãos, escravos,  

Vivendo em favelas, em esgotos, 

Comendo do lixo, ou biscoitos de barro, 

Doentes, exploradas, 

Sem amor, sem acesso à educação, 

Sem esperanças, sozinhas,  

Ouve a nossa voz, no mundo todo, 

Livra essas crianças de seu desespero, 

--Nenhum dos pequenos deve jamais sofrer 

Guia-nos para mostrar que nos importamos 

Jesus, lembra dessas crianças agora e  

Quando cheguem elas no teu Reino, 

Oramos em teu nome,  

Amem. 

 

 

 

TODOS OS CREDOS 

 UMA ORAÇÃO UNIVERSAL  PARA A SUA REFLEXÃO . 

 

Uma Oração para as Crianças 

 

 Lembrem-se das Crianças de Deus a cada dia 15 do mês. 

 

 

Aqui na Terra, muitas crianças sofrem 

Vítimas da guerra, da fome, das circunstâncias,  

Do genocídio, do terror e da tortura... 

Órfãos, escravos,  

Vivendo em favelas, em esgotos, 

Comendo do lixo, biscoitos de barro, 

Doentes, exploradas, 

Sem amor, sem acesso à educação, 

Sem esperanças, sozinhas,  

Ouve a  nossa voz no mundo todo, 

Livra essas crianças de seu desespero, 

--Nenhum dos pequenos deve jamais sofrer 

Guia-nos para mostrar que nos importamos! 
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