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Comunidades

Saiba mais sobre as ações da
Pastoral da Criança junto às comunidades
do Setor Sinop, Mato Grosso.

Oração
pela
criança

A Pastoral da Criança participa da Rede Global de Religiões pelas
Crianças – GNRC. Este é o terceiro ano que a Rede propõe o dia de
Oração e Ação como oportunidade para as religiões renovarem o
compromisso sagrado com o bem estar da criança e do
adolescente. A data 20 de novembro é aniversário da Convenção
sobre os Direitos da Criança!
Nas comunidades do Brasil, propomos que as iniciativas ocorram
em qualquer dia da semana de 14 a 21 de novembro de 2010.
Líder, nesse período reze com a comunidade, famílias e
pessoas de outras religiões esta oração, seguida de um instante
de silêncio para refletir!
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Senhor da Vida, que nossas crianças sejam como Vós o desejais!
Que nossa FÉ ajude a buscar mais dignidade e qualidade de vida para
as crianças de nossa comunidade, cidade, do Brasil e do mundo.
Senhor, em muitos lugares a idolatria da riqueza é uma ameaça para a paz.
Nosso planeta está cada vez mais explorado e poluído, e as crianças são as
primeiras a sofrer quando o egoísmo toma conta do coração das pessoas.
Dá-nos coragem para mudar esta história!

Leia mais sobre a Assembleia
Diocesana que ocorreu no
Setor Iguatu, Ceará.
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Mutirão em Busca
das Gestantes
Novembro é o mês
do Mutirão em Busca
das Gestantes!
Leia mais na página 03

Ajudai-nos a lutar contra as causas que promovem o empobrecimento,
a injustiça e a opressão das crianças e suas famílias.
Dai-nos força para impedir que hoje meninas e meninos sejam explorados,
forçados a trabalhar e envolver-se com drogas,
dormir e acordar com fome e sede, não tenham escola para estudar,
espaço seguro para brincar e morram por causas que podem ser prevenidas.
Queremos o bem-estar da criança e o respeito aos seus direitos.
Vamos protegê-la durante toda a sua vida, que é sagrada.
Que o Teu espírito nos ilumine para cuidar da criança desde o ventre da mãe,
e garantir os seus direitos de cidadania. Que ela receba as vacinas e leite materno,
alimentação adequada, água limpa, oportunidades para se desenvolver plenamente.
Senhor da Vida, junto com nossas crianças, em uma só voz,
agradecemos todo o bem que foi feito por tantas pessoas de boa vontade.
Nossa força está em TI, que nos leva a ação para construir um mundo
no qual a criança possa ter vida, e vida em abundância!
Amém!

