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DIREITOS DA 
CRIANÇA

 
Oração nos 

lares

Ancião ou Anciã: E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, que 
nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se isto for maravilhoso aos 
olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus 
olhos? diz o Senhor dos Exércitos.   Zacarias 8:5,6

1ª vela -  uma criança acende a vela enquanto se canta:

Elas estão chegando 
pelas portas e janelas,

Avenidas e vielas. 
Elas estão chegando.

2ª vela – enquanto o grupo faz a declaração de fé uma mulher (se tiver uma 
grávida melhor ainda) acende a vela

Creio na Vida
Creio na Vida como presente
Mesmo aquela franzina
Que explode de um ventre inchado
No fundo de um barraco escuro
        __ dádiva terna da Força Criadora. 

Creio na Vida como conquista
          Mesmo aquela que precisa ser 
          Invadida, tomada, ocupada;
          A terra, o teto, a cidadania, a dignidade;
          Promessas a serem conquistadas
                    ___ tarefa vital da Palavra Encarnada.
   

Creio na Vida como partilha
          Mesmo aquela que é escassa
           Que tira do que não tem
           O suficiente para alimentar
           A multidão dos sonhos:
            Pão para a alma, saúde para o espírito,
            Ternura para o corpo:
                     __ expressão visível da Consolação Eterna.
                                                              (Luiz Carlos Ramos)

Leitura Bíblica: Isaías 7:10-16
E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo:
Pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal; pede-o, ou em baixo nas profundezas, 
ou em cima nas alturas.
Acaz, porém, disse: Não pedirei, nem tentarei ao Senhor.
Então ele disse: Ouvi agora, ó casa de Davi: Pouco vos é afadigardes os homens, 
senão que também afadigareis ao meu Deus?
Portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal: Eis que a virgem conceberá, e 
dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, 
quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este 
menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra, de que te enfadas, será 
desamparada dos seus dois reis. 

Vera Luci Prates

Doutoranda em Educação pela 
UMESP, pastora metodista
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3ª Vela – enquanto de canta

 
Seu nome é Maravilhoso, (3x)
Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.

Seu nome é Conselheiro, (3x)
Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.

Seu nome é Deus Forte, (3x)
Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.

Seu nome é Maravilhoso, seu nome é Conselheiro, 
Seu home é Deus Forte,
Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.

Refletir por alguns instantes sobre a situação da criança em nossos dias.

4ª vela- em silêncio acender a vela
A Declaração dos Direitos da Criança foi proclamada pela ONU (Organização 
das Nações Unidas) como Resolução da Assembleia Geral 1386 (XIV), de 20 de 
Novembro de 1959. Foi ratificada pelo Brasil através do art. 84, inciso XXI, da 
Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 1º da Lei nº 91, de 28 de 
agosto de 1935, e 1º do Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961.
Fazer a leitura compartilhada da declaração Dos Direitos da Criança

Declaração Dos Direitos Da criança 

1º Princípio – Todas as crianças são credoras destes direitos, sem distinção 
de raça, cor, sexo, língua, religião, condição social ou nacionalidade, quer sua 
ou de sua família.

2º Princípio – A criança tem o direito de ser compreendida e protegida, e 
devem ter oportunidades para seu desenvolvimento físico, mental, moral, 
espiritual e social, de forma sadia e normal e em condições de liberdade e 
dignidade. As leis devem levar em conta os melhores interesses da criança.

3º Princípio – Toda criança tem direito a um nome e a uma nacionalidade.

4º Princípio – A criança tem direito a crescer e criar-se com saúde, alimentação, 
habitação, recreação e assistência médica adequadas, e à mãe devem ser 
proporcionados cuidados e proteção especiais, incluindo cuidados médicos 
antes e depois do parto.

5º Princípio - A criança incapacitada física ou mentalmente tem direito à 
educação e cuidados especiais.

6º Princípio – A criança tem direito ao amor e à compreensão, e deve crescer, 
sempre que possível, sob a proteção dos pais, num ambiente de afeto e de 
segurança moral e material para desenvolver a sua personalidade. A sociedade 
e as autoridades públicas devem propiciar cuidados especiais às crianças sem 
família e àquelas que carecem de meios adequados de subsistência. É desejável 
a prestação de ajuda oficial e de outra natureza em prol da manutenção dos 
filhos de famílias numerosas.
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7º Princípio – A criança tem direito à educação, para desenvolver as suas 
aptidões, sua capacidade para emitir juízo, seus sentimentos, e seu senso 
de responsabilidade moral e social. Os melhores interesses da criança serão 
a diretriz a nortear os responsáveis pela sua educação e orientação; esta 
responsabilidade cabe, em primeiro lugar, aos pais. A criança terá ampla 
oportunidade para brincar e divertir-se, visando os propósitos mesmos da 
sua educação; a sociedade e as autoridades públicas empenhar-se-ão em 
promover o gozo deste direito.

8º Princípio - A criança, em quaisquer circunstâncias, deve estar entre os 
primeiros a receber proteção e socorro.

9º Princípio – A criança gozará proteção contra quaisquer formas de 
negligência, abandono, crueldade e exploração. Não deve trabalhar quando 
isto atrapalhar a sua educação, o seu desenvolvimento e a sua saúde mental 
ou moral.

10 º Princípio – A criança deve ser criada num ambiente de compreensão, de 
tolerância, de amizade entre os povos, de paz e de fraternidade universal e 
em plena consciência que seu esforço e aptidão devem ser postos a serviço 
de seus semelhantes.

Oração comunitária
Expressões breves de pedidos de perdão e intercessão pelas crianças.

Compromisso – plantar uma semente por família. Simbolizando o compromisso 
do amparo e cuidado. Ou onde houver trabalho social com criança que as 
famílias se comprometam durante o ano apadrinhar uma criança.

Benção
Seja a tua mão sobre o homem e a mulher  da tua destra, sobre o filho e a filha 
deles, que fortificaste para ti.
Assim nós não te viraremos as costas; guarda-nos em vida, e invocaremos o 
teu nome.
Faze-nos voltar, Senhor Deus Forte; faze resplandecer o teu rosto, e seremos 
salvos. Salmos 80:17-19 – ( adaptação p/ Vera Luci)


