Rede Global de Religiões pelas Crianças (GNRC)
DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO E AÇÃO PELAS CRIANÇAS

Ato Inter-religioso
Data: Dia 23 de novembro de 2013
Horário: 9 às 12 horas
Local: Centro Social Marista
Endereço: QS 502 – Conj. 9 – Lote I – Samambaia/DF
Dica: (Ir pelo núcleo bandeirante caminho de Goiânia, entrar
na pista ao lado do viaduto).
Tel: (61) 3358 7215
Número de participantes : cerca de 500 pessoas

Programação
9h
Programação
Acolhida (Grupo de Jovens)
Cerimonialista: Daniele Reis (membro da GNRC)
Estamos aqui reunidos para a Cerimônia de Celebração do Dia
Mundial de Oração e Ação pela Criança, uma iniciativa da Pastoral
da Criança em parceria com a Rede Global de Religiões pela
Criança - GNRC.
Breve Histórico:
Senhoras e senhores, A Rede Global de Religiões pelas Crianças –
GNRC, com base na decisão da Organização das Nações Unidas
(ONU) de proclamar a Convenção sobre os Direitos da Criança no
dia 20 de novembro adotou também esse dia como o Dia Mundial
de Oração e Ação pelas Crianças.

Apresentação

Nesse dia, as tradições religiosas com suas histórias sagradas,
seus rituais, narrativas, símbolos, tradições se reúnem e
assumem o compromisso de organizarem uma atividade para –
JUNTAS – mobilizar recursos e adotar medidas inter-religiosas de
comunicação e diálogo contra todas as formas de violência e
práticas nocivas que violem seu direito a uma vida digna e que
tenham assegurados seus direitos humanos.
Música e Violão (Federação Espírita Brasileira)
Responsável: Miriam Dusi
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Celebração
Inter-religiosa

Saudação das Lideranças Religiosas Presentes/autoridades e
entidades
Centro Social Marista, Pastoral da Criança/CNBB, Comunidade
Bahá'í do Brasil, Templo da Boa Vontade, LBV - Religião de Deus,
Visão Mundial, CONIC, Igreja da Unificação para a Paz Mundial
(Associação de Mulheres para a Paz Mundial), Iniciativa das
Religiões Unidas –URI, FEB – Federação Espírita Brasileira,
Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, CLAI - Conselho
Latino-Americano de Igrejas, ACIB – Associação Cultural Israelita
Brasília, Escola da Nações.

Ato de compromisso: Queridas crianças,
Todos nós aqui, que somos seus irmãos e irmãs mais velhos, assumimos o
compromisso solene de acolher, proteger, respeitar e amar cada uma de vocês.
Para isso, nós nos comprometemos a prestar mais atenção ao que vocês têm a
nos dizer; a consagrar mais tempo para brincar, conversar e conviver com vocês;
e a destinar mais recursos para a educação, a saúde e o bem-estar de vocês.
Comprometemo-nos ainda a defender vocês de todo tipo de maus-tratos e a nos
empenharmos na promoção de uma cultura de paz, com justiça e dignidade.
Queridas crianças,
muito obrigado por vocês nos permitirem partilhar as nossas histórias com a
história de vocês; obrigado por vocês nos acolherem nessa ciranda do amor, na
dança da vida.

ORAÇÃO PELAS CRIANÇAS
Oração*: Eterno Pai e terna Mãe,
Será distribuída estende tua mão sobre todas as crianças do mundo e as abençoa.
Ajuda-nos a entender que todas as crianças do mundo são nossas crianças
e que cada uma delas é um membro da nossa família.
Vídeo – Todos rezam/oram
Que nossos irmãozinhos não mais sofram agressão,
que nossas irmãzinhas já não sejam vítimas de maus-tratos,
que nossas filhas jamais padeçam violentadas,
que nossos filhos nunca mais derramem lágrimas amargas por causa da
violência.
[Durante a oração, os adultos Não permitas, ó Eterno, que descansemos enquanto uma só dessas nossas
estendem uma das mãos na crianças,
direção das crianças] em qualquer lugar do planeta, padecer sob qualquer tipo de opressão,
humilhação, abandono ou desamor.
Que nossos irmãozinhos experimentem a alegria,
que nossas irmãzinhas conheçam a felicidade,
que nossas filhas aprendam a sorrir,
que nossos filhos vivam em paz.
E que as crianças do mundo, encontrem em nós, suas irmãs e irmãos mais velhos,
a proteção, a segurança e o carinho de que necessitam para crescer em estatura,
sabedoria e graça, diante da Eternidade e da humanidade.
Eterno Pai e terna Mãe,
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estende tua mão sobre todas as crianças do mundo e as abençoa!
Desde agora e para sempre. Amém!
Apresentação Apresentação dos Alunos do 5º ano do Centro Social Marista
(Estatuto da Criança e do Adolescente).

AÇÃO COM AS CRIANÇAS - Momento de Convivência (Oficinas)
OBS: O lanche será servido antes da saída para as oficinas
10h30 Oficinas

Tenda



Faixa etária de 04 a 06 anos – Brinquedos e
Brincadeira - articuladora Gildete (Pastoral da
Criança) e Camila (Comunidade Baha’i),
Brinquedos e Brincadeiras, pintura de rosto e
Balão Mania



Faixa etária de 9 a 12 anos – Oficina de
Grafite (José Welington e Antônio Henrique) e
Oficina Circuito "Brincando com Artes" onde
será executado na quadra de Esportes, com
diversas brincadeiras tais quais: Amarelinha,
acerto ao cesto, acerto ao alvo, dança do
Cheip-cheip, Qual o Objeto?, Dança da
Laranja, bolas nos pés e corrida com os pés
amarrados. Confecção do biboque (um
brinquedo educativo) e vai e vem. Responsável: Nayara (LBV);



Mães, pais e responsáveis pelas crianças e
dos adolescentes – Oficina de Artesanato:
Responsável Célia e Eliza Ferreira - Associação
das Famílias para a Unificação e a Paz
Mundial.



Danças Circulares (Mônica e Sevilia) (mães).

. Pastoral da Criança - Casa Aberta e
acompanhamento nutricional

12 h Encerramento

Confirmado cobertura jornalística para Boa Vontade TV (canal 20 da SKY) e
fotografias do evento.
Dia 21/11/2013. Nova Aliança entrevista
Horário: 13h:30 ás 14:00 hs - Programa:Construindo solidariedade e cidadania Locutor: Alex Reis
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