Recursos de louvor e adoração
COMO ORGANIZAR UM CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
A Renovar o Nosso Mundo é uma campanha global que se utiliza do louvor, da adoração,
da oração e do trabalho fiel de defesa de direitos para proteger o nosso planeta e as
pessoas mais pobres próximas à nós. A nossa visão é inspirar os cristãos a adorarem,
louvarem, orarem e agirem por um clima seguro e pela renovação do nosso mundo.
Aqui você encontrará dicas e ideias sobre como organizar um momento de louvor e
adoração em sua igreja ou comunidade, incluindo uma oportunidade para cantar a
canção de louvor da Renovar o Nosso Mundo! Juntos, podemos liderar um movimento
global de pessoas para levá-las a adorar, louvar, orar e agir em busca da justiça global e da
restauração do mundo.

Quem somos?
A Renovar o Nosso Mundo é uma comunidade
global de pessoas que buscam agir de forma
justa ao seguirem a Jesus. Nós nos importamos
com a justiça, cuidamos da Criação e nos
sentimos chamados para proteger a Terra
preciosa de Deus, bem como as pessoas mais
pobres que dependem dela para sobreviver.
Jesus nos leva a amar o nosso próximo.
Como cristãos, nos importamos com a
mudança climática porque também nos
importamos com as pessoas. As pessoas mais
pobres são as que menos causam poluição,
embora sejam as mais afetadas por inundações,
pela fome, por ondas de calor e furacões cada
vez mais frequentes e fatais. Entendemos que a
mudança climática é uma questão de justiça, e
estamos nos unindo para colocar a nossa fé em
ação, motivados pela oração.
A Renovar o Nosso Mundo é um movimento
crescente de cristãos que atuam em igrejas
e comunidades locais nas seguintes regiões:
Zâmbia, Austrália, Índia, Peru, Brasil, Reino
Unido, Nigéria, EUA, Europa e outras. A
campanha é liderada pela Tearfund, Aliança
Evangélica Mundial, Aliança Anglicana,
Miqueias Global, Paz y Esperanza, TEAR
Austrália e outros grupos cristãos e igrejas
ao redor do mundo.
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Por que louvar e adorar?
O louvor e a adoração são coisas poderosas. O ato de louvar e
adorar a Deus transforma o nosso coração e a nossa mente para
que sejam mais parecidos com Cristo e nos inspira a aumentar o
nosso amor e a nossa preocupação pelo próximo, especialmente
por aqueles que sofrem com a pobreza e com os desastres
ambientais em um clima que está mudando. Ao louvar e adorar
o nosso Criador, nos unimos à missão de Deus de renovar toda a
Criação. Deus nos chama para colocarmos a justiça no centro do
nosso louvor e da nossa adoração.

Onde?
Envolva-se exatamente onde estiver, em sua comunidade local!
Utilize os recursos sugeridos aqui para organizar atividades de
louvor e adoração em sua igreja local, grupo de estudo bíblico,
universidade, comunidade ou em casa.

Quando?
Você poderá organizar um momento de louvor e adoração,
como parte da campanha Renovar o Nosso Mundo, a qualquer
momento. Incentivamos as pessoas a participarem especialmente
entre setembro e novembro de 2018, orando e agindo antes
da conferência COP24 das Nações Unidas, em dezembro, na
qual representantes de todos os países estarão reunidos para
concordar sobre como cumprir o Acordo de Paris para lidar com
a mudança climática.
Setembro também é o Tempo da Criação, um período em que os
2,2 bilhões de cristãos ao redor do mundo são convidados a orar e
cuidar da Criação. No ano passado, mais de 300 cultos de oração
e missas foram realizados em setembro. Também fazemos parte
do movimento Tempo da Criação.

“Afastem de mim o
som das suas
canções e a música
das suas liras. Em
vez disso, corra a
retidão como um
rio, a justiça como
um ribeiro
perene!”
— Amós 5:23-24
“O jejum que
desejo não é este:
soltar as correntes
da injustiça,
desatar as cordas
do jugo, pôr em
liberdade os
oprimidos e
romper todo
jugo?”
— Isaías 58:6

Deus está trabalhando para trazer união e um propósito comum
no sentido de proteger o planeta que compartilhamos e todas as
pessoas preciosas que nele vivem. Faça parte desse movimento!

Como?
1.

Encontre uma data e um local para louvar e adorar.
Você poderá programar-se e encaixar essa atividade em um
próximo culto da sua igreja, ou em um encontro de pequeno
grupo, ou até mesmo criar um novo evento.

2. Prepare sua programação de louvor e adoração.
Consiga um músico ou uma banda para liderar o tempo de
louvor e adoração e para cantar a canção tema da campanha
Renovar o Nosso Mundo. Você também poderá acrescentar
suas próprias atividades criativas ou de louvor e adoração:
outras canções, orações, vídeos, arte, ações e liturgia. Veja
algumas ideias criativas a seguir!
3. Cante!
Compartilhe um vídeo ou fotografia nas redes sociais do seu
grupo cantando a canção tema da campanha Renovar o Nosso
Mundo — leia mais detalhes sobre isso mais adiante.
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Em seu evento
(1)

Cantem a canção tema de louvor e adoração
da campanha:
• Peça para que um líder de louvor ou músico lidere seu
grupo ao cantar a canção de louvor e adoração
• Clique neste link para acessar a canção e a letra

(2)

Compartilhe com o mundo:
• Prepare um vídeo ou tire uma fotografia do seu grupo
(desde que todos estejam de acordo) cantando a canção
de louvor e adoração e compartilhe nas redes sociais.
Diga quem vocês são e onde estão, e inclua as hashtags
#RenoveNossoMundo e #RenewOurWorld — e, em seguida,
nós compartilharemos novamente!

(3)

• Vamos montar um vídeo musical mostrando pessoas e
grupos diversos cantando ao redor do mundo e erguendo
suas vozes como se fossem um só coral. Apresentaremos
pessoalmente esse vídeo inspirador aos que tomam
decisões em nome de seus governos nas conversações das
Nações Unidas sobre o clima em dezembro, para mostrarlhes que a igreja global está exigindo justiça climática e
pedindo para que os líderes mantenham as promessas feitas
em relação ao clima.

Incentive as pessoas a se inscreverem:
• Seu evento de louvor e adoração deve ser o começo de
algo, e não o fim! Pense em como você envolverá as pessoas
depois que o evento tiver sido realizado.
• Convide a todos em seu evento a se inscreverem no
site renewourworld.net para acrescentar suas vozes ao
movimento global. Você poderá utilizar um computador
pessoal ou tablet, ou reservar um momento durante
o evento para convidar as pessoas a se inscreverem
diretamente por meio de seus celulares.
• Após o seu evento de louvor e adoração, como as pessoas
interessadas poderão se reunir novamente? Você poderia
realizar uma série de estudos bíblicos utilizando o guia
de estudos Viva com Justiça - disponível em português,
espanhol, francês e inglês (versão internacional). Também
há uma versão em inglês, para os EUA.

E se você não puder organizar um evento? Não tem problema!
Simplesmente tome a medida sugerida no site renewourworld.net. Compartilhe
um vídeo ou fotografia de si mesmo cantando a canção de louvor e adoração
nas redes sociais, incluindo as hashtags #RenoveNossoMundo e
#RenewOurWorld e, assim, a sua voz será acrescentada ao coral global que
pede mudanças.
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Mais ideias para
o seu evento
Cantem mais canções de louvor
e adoração.
Assim como a canção tema da Renovar o Nosso
Mundo, você poderá preparar uma programação
que inclua outras canções e hinos de louvor e
adoração.

Realize uma ação simbólica, como:
• Plantar uma árvore ou montar um jardim
comunitário;
• Agradecer a Deus por um painel solar instalado
em sua igreja;

• Guia de oração 24 horas (também disponível
em inglês e espanhol)

• Orar em um local simbólico, por exemplo, em
uma praia que esteja em risco por conta da
elevação do nível do mar. É nosso objetivo
ter ações simbólicas em lugares-chave, tais
como a Floresta Amazônica, países insulares
vulneráveis, como as Filipinas, próximo da
Grande Barreira de Coral, na Austrália, etc.

• Considere a possibilidade de incluir orações
lideradas por uma pessoa de uma comunidade
afetada ou leia estes pedidos de oração
de diferentes partes do mundo (também
disponíveis em inglês e espanhol)

Estes são apenas alguns exemplos e
temos certeza de que você poderá propor
muitos outros. Fique à vontade para usar
sua imaginação e vá a um lugar que tenha
significado para você.

Lidere um tempo especial de oração.
Aqui estão alguns recursos:

• Liturgia da campanha Renovar o Nosso Mundo

Promova ações relacionadas a um
estilo de vida sustentável, como:
• Jejum do Carbono (disponível em português,
espanhol e inglês)
• Ações relacionadas a estilos de vida
encontradas no final do guia de oração
24 horas

Passe um filme de curta duração
para educar e inspirar:
• Filme introdutório da campanha Renovar o
Nosso Mundo (também disponível em inglês,
francês e espanhol).

Passe um filme de curta duração
para educar e inspirar:
• Navegue o site da Tempo da Criação para
acessar uma grande variedade de atividades
e recursos para diferentes denominações e
tradições, em vários idiomas.
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Roteiro de
planejamento
Este é um roteiro para ajudá-lo a refletir sobre os diferentes passos necessários para planejar
seu evento.
1.

Forme uma equipe de planejamento. Convide até duas pessoas da sua igreja ou comunidade
para planejar e orar com você. Acrescente aqui os nomes dos membros da sua equipe de
planejamento:

2.

Converse com o seu pastor ou líder da sua igreja. Informe ao seu pastor que você
gostaria de envolver as pessoas da igreja. Anote o que foi conversado com ele:

3.

Identifique o horário e o local do seu evento.
Perguntas a serem consideradas:
• Dia e horário:
• Local:
• O evento será em um ambiente fechado ou ao ar livre?
• Se for ao ar livre, você precisa de uma permissão para realizar um evento naquele local?
• Se for em um ambiente fechado, como você vai criar uma sensação de conexão com
a natureza e com as pessoas afetadas pela pobreza e a mudança climática? (Com
fotografias e vídeos? Convidando moradores de comunidades afetadas para fazer
orações ou contar histórias? Levando plantas ou símbolos da natureza para dentro do
ambiente fechado?)

(p5)

Roteiro de planejamento
4.

Conte-nos sobre o seu evento!
Entre em contato pelas redes sociais ou envie um e-mail para action@renewourworld.net,
caso queira pedir orientações ou oração pelo seu evento.

5.

Promova seu evento, pessoalmente convidando as pessoas, e por meio do boletim
informativo da igreja, de avisos feitos a partir do púlpito, das redes sociais, por e-mail,
mensagens de texto etc. Prepare uma lista de onde e quando você fará os anúncios.
• Divulgação:

• Datas em que acontecerá:

6.

Prepare a programação de louvor e adoração. Certifique-se de incluir quem vai liderar o
tempo de louvor e adoração e as orações, e quaisquer pregadores ou palestrantes que
você deseja incluir. Alcance as comunidades afetadas sempre que possível.
• Líder(es) de louvor e músicos:

• Pregador(es), palestrante(s) e/ou líder(es) de oração:
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Roteiro de planejamento
7.

Prepare uma lista com ideias práticas do que você vai precisar para o seu evento,
com os nomes das pessoas responsáveis por trazê-las. Esta lista poderá incluir
equipamentos musicais, cartões-postais em branco e canetas para atividades de defesa
de direitos, formulários de inscrição, símbolos litúrgicos, alimentos e bebidas, copos
reutilizáveis, ou quaisquer outras coisas das quais poderá precisar. Não esqueça de
preparar uma grande placa com o nome da campanha Renovar o Nosso Mundo para
aparecer em sua fotografia.
• Materiais:

• Pessoas responsáveis:

8.

Continue enviando lembretes à sua rede de contatos.

9.

Pouco antes do seu evento:
1. Telefone para seus pregadores ou palestrantes e quaisquer outras pessoas que estejam
apoiando o evento para confirmar quando você estará no local. Confirme quaisquer
contratos de locação ou reservas, se necessário.
2. Chegue cedo para montar o que for necessário — certifique-se de que você e a sua equipe
tenham bastante tempo para colocar mesas e cadeiras em seus devidos lugares, verificar
se o equipamento audiovisual está funcionando, ornamentar o local etc.
3. Reúna a sua equipe e tenham um tempo especial de oração pelo evento.
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Roteiro de planejamento
10.

Louve e adore a Deus!

11.

Compartilhe vídeos e fotografias on-line. Não se esqueça de usar as hashtags
#RenoveNossoMundo e #RenewOurWorld para que possamos ver sua linda comunidade
louvando e adorando juntos!
• Tire uma fotografia ou faça uma gravação em vídeo quando a sua comunidade estiver
cantando a canção de louvor e adoração, de preferência com uma placa dizendo algo
como Renovar o Nosso Mundo, para que seu grupo seja visto no movimento global.
• Inclua quantas pessoas participaram, quem vocês são e onde estão, para que possamos
acompanhar quantas pessoas estão participando ao redor do mundo e incentivar uns aos
outros.
• Poste nas redes sociais usando as hashtags #RenoveNossoMundo e #RenewOurWorld.

12.

Imediatamente depois do seu evento:
1. Agradeça a todas as pessoas envolvidas.
2. Compartilhe mais vídeos ou fotografias do seu evento de louvor e adoração nas redes
sociais usando as hashtags #RenoveNossoMundo e #RenewOurWorld.
3. Lembre os participantes quando a reunião de acompanhamento será realizada e se o guia
de estudos bíblicos Viva com Justiça será utilizado - disponível em português, espanhol,
francês e inglês (versão internacional), e inglês (versão para os EUA). Você também
poderá ter reuniões individuais com pessoas interessadas para construir relacionamentos e
começar a pensar sobre atividades adicionais.
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