
 
 

Celebração no dia mundial de oração pelas crianças 
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Cântico 
 
Criança 
Sou uma criança, Senhor! 
Por vezes tenho medo de me enganar 
E por vezes sinto-me inquieto. 
Eu sonho em mil gestos de amizade 
E em mil sorrisos a oferecer cada dia! 
Mas como fazer? 
 
Sou uma criança, Senhor! 
Puxam-me para o lado 
E dizem-me que nada sei, 
Dizem-me para esperar e depois aprender. 
Mas como crescer? 
 
Vós, Senhor, dizeis-me palavras 
Que aumentam a minha coragem 
E avançais comigo no meu caminhar. 
Dais-me o pão que traz o Vosso amor. 
Ficais sempre 
Com aqueles que são pequenos 
E que não estão seguros de nada, 
Vós, o Senhor das crianças 
De hoje e de todos os tempos. 
 
Salmo 
Meu Deus, porque me abandonaste? (Salmo 20) 
 
Senhor, Senhor! 
Porque me abandonaste? 
 
Os que me vêm, riem-se de mim, 
Fazem-me caretas, abanam a cabeça: 
«Recorreu ao Senhor, Ele que o salve; 
Que o livre se tanto o ama». 
 
Rodeiam-me como cães furiosos, 
Insultam-me e riem-se de mim; 
Choro e desprezam-me. 
Todos se vão embora. 
Abandonam-me. 
Tenho muito medo. 
Estou triste, muito triste. 
 
Senhor, vem, por favor, 
Ajudar-me! 
Não fiques longe de mim. 
Vem depressa. 



Vem a correr. 
Sinto-me bem 
Com a tua força. 
Se tu estás comigo, 
Não tenho medo de nada. 
Contigo sou valente. 
Contigo estou alegre. 
 
Evangelho de S. Marcos 10,13-16 
Apresentaram a Jesus uns pequeninos para que ele os tocasse; mas os discípulos 
repreenderam os que os tinham trazido. Vendo isto, Jesus indignou-se e disse-lhes: Deixar vir a 
mimos pequeninos e não os afasteis, porque o Reino de Deus pertence aos que são como eles. 
Em verdade vos digo: quem não receber o Reino de Deus como um pequenino, não entrará 
nele. 
 
Partilha das crianças sobre algumas das suas vivências, feitas oração 

 O que vejo no mundo que faz sofrer as crianças? 
A discriminação; quando não se aceitam as pessoas que cometem alguns erros; a 
violência doméstica; o bulling; o desperdiço de comida; acidentes de aviões; as casas 
que se destruíram nas filipinas; quando queremos ajudar e não podemos 
 

 O que eu quero pedir a Jesus para que as crianças vivam melhor? 
Que haja comida, trabalho e que as crianças frequentem a escola. Pedimos a Jesus 
pelas pessoas que não têm casa. Por aqueles que têm muito puderem partilhar com os 
que não têm. Pedimos caridade, força humildade, paz, respeito, união, fé, esperança, 
fraternidade 

 
 

 Crianças que eu quero ter presente nesta oração? 
Queremos ter presente nesta oração o Anderson, o Geovani e a Débora que se 
encontram na Holanda e que faziam parte do nosso grupo; a Yara e as duas Laras; a 
Carina e a sua irmã Leonor que estão a passar muitos dificuldades. 

 
 
Pai Nosso 
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