Celebração pelo Dia Nacional de Combate ao Abuso
e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes

TEMOS ESPERANÇA
Adoração - Porque Ele entrou no mundo e em nossa história
Prelúdio: música instrumental – silêncio e oração
Salmo 8
Ó SENHOR, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu
nome! Pois expuseste nos céus a tua majestade.
Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por
causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o
vingador.
Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as
estrelas que estabeleceste, que é o homem, que dele te lembres? E o
filho do homem, que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco,
menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste.
Ó SENHOR, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu
nome!
Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sob seus pés tudo lhe
puseste:
ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo; as aves do céu,
e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares.
Ó SENHOR, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu
nome!
Saudação e acolhida (Saudação aos presentes, apresentação e acolhida aos visitantes,
referência ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e
Adolescentes – 18 de maio e nosso compromisso enquanto igreja.)

Cântico : Ciranda do amor Nesta ciranda do amor, Deus se revela em nós. (2x)
[Neusa Cezar]

O Deus que está em você se manifesta em mim
É dança do amor de Deus em nós. Amém. Amém.
(CD Sombra Amiga & Água Pura, faixa nº 1, PSAF)

Oração de Adoração
Porque quebrou o silêncio e a agonia
Convite à confissão
Ouve, Senhor, a minha súplica e cheguem a Ti os meus
clamores, não me ocultes o rosto no dia da minha angústia; inclina-me
os ouvidos no dia em que eu clamar, dá-te pressa em acudir-me.
Salmo 102. 1-2
Ato simbólico: (Apresentar dados da situação de violência sexual contra crianças e adolescentes:
atinge todas as classes; o problema tem pouca visibilidade, idade das crianças e dos adolescentes: 10-18
anos, vítimas são tanto do sexo masculino como feminino; grande incidência de adolescentes mulheres
de classe popular de baixa renda, da periferia dos grandes centros urbanos, garimpo e outros lugares.
Acontece em atividades domésticas em casa de terceiros; exploração comercial; redes de exploração
sexual; pornografia; tráfico e turismo sexual. (O que fazer: Disque Denúncia Nacional violência Sexual –

Disque 100 – ou procurar o local de denúncia mais próximo – delegacias de polícia, conselhos tutelares,
entre outros – por meio do aplicativo para smartphones e tablets Proteja Brasil. O aplicativo pode ser
baixado gratuitamente na App Store ou no Google Play). Durante a apresentação, intercalar com um som
de tambor ou outro instrumento percussivo, sinalizando quebra do silêncio)

Cântico de Confissão
Conversa de Amigo
Anita Bets Way, Déa Kerr e Roberto Mendes

Neste dia, ó meu Deus, fiz algumas coisas boas,
Fiz também algumas coisas más.
Não sei se dá pra dizer tudo, mas faço força pra lembrar:
-Menti, briguei, fofoquei, palavras duras falei,
Ri do jeito do João, fiz careta pra Rosinha,
Não dei bola pro Tião, tive inveja da Sandrinha.
Pensando bem, ó meu Deus, acho que não Te agradei,
Por isso peço perdão, aceita a minha oração. Amém. Amém.
(CD Todas as Crianças, faixa nº 7- Parte 1- DNTC)

Silêncio
Declaração de Perdão
Justificados por Seu sangue, tenhamos paz com Deus.
Confiamos na graça do Senhor
Sua graça nos perdoa
Seu amor nos abençoa
E nos dá a paz.
Por isso olhamos com confiança
Cânticos:
O Senhor restaurou
[M: Neusa Cezar]

Quando o Senhor restaurou a nossa sorte,
Ficamos como quem sonha, ficamos como quem sonha.
Então a nossa boca de riso se encheu e nossa língua cantou. Aleluia!
(CD Sombra amiga & água pura, faixa nº 13, PSAF)

Reino de Deus
[Neusa Cezar]

O Reino de Deus não é comida, nem bebida,
Mas é fazer a vontade do Senhor.
Ajudando ao que sofre, festejando onde há festa.
É viver o amor de Deus, viver o amor de Deus.
(CD Sombra amiga & água pura, faixa nº 12, PSAF)

Depoimentos (ou apresentação de vídeo sobre projetos que atuem com crianças e
adolescentes em situação de exploração ou abuso sexual. Entre um e outro, convidar a
comunidade a quebrar o silêncio batendo palmas, em conjunto, duas vezes).

Cântico

A paz do Senhor
Liséte Espíndola

A paz do Senhor é assim como o sol
E abraço da paz
Esperança e luz pra você
Nos mostrando que a vida renasce no amor
E que Deus é presente em nós.
(CD Sombra amiga & água pura, faixa nº 14, PSAF)

Porque foi luz em nossa noite fria
Reflexão: Sejamos luz! [Sugestão: A importância da criança no Reino de Deus e
nossa responsabilidade no cuidado e proteção das mesmas (Mateus 18. 1-7).
Crianças e adolescentes que sofrem exploração e abuso sexual clamam, em seu
profundo silêncio e tristeza no olhar “Salva-nos, Senhor, nosso Deus e congrega-nos
de entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu
louvor” (Salmo 106.47). Que nossos ouvidos estejam atentos ao clamor para que a
sorte destes pequenos/as oprimidos/as seja restaurada.]
Por isso lutamos destemidos
Intercessão: Dinâmica da flor [Entregar para cada participante uma "flor" de papel
(veja modelo abaixo) para que cada um escreva, nas pétalas, nomes de crianças e
adolescentes, enquanto oram silenciosamente por elas.
Orientar que dobrem as pétalas (sempre no mesmo sentido). No altar, deixar um
recipiente com água, para que todos/as coloquem as flores, na água, com as pétalas
fechadas voltadas pra cima.
Roda do compromisso [convidar as pessoas a formar uma grande roda, em torno do
recipiente com as flores de papel. Comentar que, em contato com a água, as
pétalas se abrem, simbolizando nosso compromisso em estar atentos/as e em
denunciar atos de violência contra as crianças e adolescentes, bem como
buscar ações de conscientização e prevenção].
Envio
“Em tua graça” Livro de Culto CMI-2006

Que Deus te abençoe com o inconformismo
diante de respostas fáceis, de meias-verdades, e de relações superficiais,
para que tu possas viver em paz na intimidade do teu coração.
Que Deus te abençoe com a indignação
diante da injustiça, da opressão e abuso das pessoas,
para que tu possas trabalhar a favor da justiça, da igualdade e da paz.
Que Deus te abençoe com lágrimas
pelas pessoas que sofrem vitimadas pela dor, pela rejeição, pela fome,
e pela guerra, para que tu possas estender tua mão
para consolar e transformar essa dor em alegria.
E que Deus te abençoe com a insensatez

para pensares que tu podes fazer diferença neste mundo,
e para que, efetivamente, faças o que outras pessoas dizem não ser possível.
Amém!
Oração final:
Benção cantada:
[Neusa Cezar]

A bênção de Deus nosso Pai,
A bênção de Deus o Filho Jesus,
A bênção de Deus Espírito Santo,
Seja com todos nós. Amém. Seja com todas nós.
(CD Sombra amiga & água pura, faixa nº 31, PSAF)

[Liturgia organizada por Neusa Cezar da Silva e Telma Cezar da Silva Martins, da Igreja Metodista,
inspirada em versos da música Tenemos Esperanza - Frederico Pagura e Homero R. Perera, para
Celebração pelo Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e
Adolescentes – 18 de Maio/2014. Músicas - CD Todas as Crianças – disponível no site
www.metodista.org.br (Escola Dominical). CD Sombra amiga & Água pura – Projeto Sombra e Água
Fresca. Modelo da flor - anexo].

Como denunciar casos de violência sexual
É preciso romper com o pacto de silêncio que encobre as situações de abuso e
exploração sexual contra crianças e adolescentes. Não se pode ter medo de
denunciar. Essa é a única forma de ajudar esses meninos e meninas.
Saiba a quem recorrer em caso de suspeita de violência sexual infanto-juvenil:
Conselhos Tutelares – Os Conselhos Tutelares foram criados para zelar pelo
cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes. A eles cabe receber a
notificação e analisar a procedência de cada caso, visitando as famílias. Se for
confirmado o fato, o Conselho deve levar a situação ao conhecimento do Ministério
Público.
Varas da Infância e da Juventude – Em município onde não há Conselhos Tutelares,
as Varas da Infância e da Juventude podem receber as denúncias.
Outros órgãos que também estão preparados para ajudar são as Delegacias de
Proteção à Criança e ao Adolescente e as Delegacias da Mulher.

Disque 100
O serviço do Disque Denúncia Nacional de Abuso e Exploração Sexual contra
Crianças e Adolescentes é coordenado e executado pela Secretaria Especial dos
Direitos Humanos da Presidência da República.
Por meio do 100, o usuário pode denunciar violências contra crianças e adolescentes,
colher informações acerca do paradeiro de crianças e adolescentes desaparecidos,
tráfico de pessoas – independentemente da idade da vítima – e obter informações
sobre os Conselhos Tutelares.
O serviço funciona diariamente de 8h às 22h, inclusive nos finais de semana e
feriados. As denúncias recebidas são analisadas e encaminhadas aos órgãos de
defesa e responsabilização, conforme a competência, num prazo de 24h. A identidade
do denunciante é mantida em absoluto sigilo.
Aplicativo PROTEJA BRASIL
O Proteja Brasil é um aplicativo para smartphones e tablets criado para facilitar
denúncias de violência contra crianças e adolescentes.
A partir do local onde você está, o “Proteja Brasil” indica telefones para denúncias e
endereços de delegacias, conselhos tutelares e organizações que ajudam a combater
a violência contra a infância e adolescência nas principais cidades brasileiras.
O download é gratuito e está disponível na App Store e no Google Play.
Saiba mais em: www.protejabrasil.com.br/

