
Fim de semana de Oração e Ação Contra a Fome  

'Cuide das Minhas Ovelhas' 

João 21 
 

 "Cuide das Minhas Ovelhas" – Ronald Abdou 
A ilustração é inspirada na passagem de João 21:1-18 no contexto da crise global da fome. A imagem se destina a expressar tanto a provisão 
quanto a privação. 
Na passagem, Jesus prepara uma refeição com peixe para seus discípulos. A ilustração mostra o restante da refeição comida em comunhão, 
após a qual Jesus convida seu discípulo a alimentar suas ovelhas. Mas também há a privação que tantas pessoas sofrem, e que impactam 
todos e todas nós. E é neste contexto que precisamos ouvir o chamado de Cristo a participar do ato de assegurar que ninguém passe fome. 

 
 

Este culto de oração e os materiais de apoio para a Semana de Ação das Igrejas pela 
Alimentação foram preparados em colaboração com as seguintes parceiras 

ecumênicas: 

 

Esta semana de ação faz parte das atividades para o Dia Mundial da Alimentação, 16 de 
outubro. 

No Ciclo de Oração Ecumênica desta semana, oramos pelos povos e pelas igrejas do Belize, 
Guatemala, Honduras e México 



 

Imagem da capa - declaração do artista  
 

Pesada como um convite para as pessoas pensarem sobre a crise global da fome e inspirar sua 
reflexão sobre a passagem de João 21:1-18, a imagem é criada com a intenção de expressar 
uma dualidade entre provisão e privação. O peixe, como tema principal, se origina diretamente 
do ato de pescar com os discípulos envolvidos, atuando como a fonte de alimento nesse 
contexto do texto bíblico. As sobras de peixe, entretanto, mostram a dualidade do que acaba de 
ser consumido, mas ainda assim é escasso. Neste contexto, expressa tanto a provisão quanto a 
privação. As numerosas impressões de palmas simbolizam uma multidão, refletindo sobre a 
questão como algo global. A paleta de cores (vermelho, amarelo e verde) é inspirada em 
ingredientes comuns de alimentos. Coalescendo com o peixe, as palmas coloridas representam 
a estética da sobra, reminiscente de uma travessa de peixe, batatas fritas e molho de tomate. 
A intenção geral é que a imagem evoque mais do que apenas uma história, convidando a refletir 
enquanto faz um comentário sobre a crise global da fome. 
Ronald Abdou (@ron.abdou) é um artista de 22 anos nascido em Camarões. No momento, 
estuda belas artes na Cidade do Cabo (África do Sul). 



 

Por que oramos e agimos contra a fome  

O foco de nosso encontro 

Em todo o mundo, mais de 41 milhões de pessoas – cerca da metade delas crianças – vivem sob 
risco de inanição em 43 países. A fome é evitável, e não tem lugar no século XXI. Essas pessoas 
não ‘estão passando fome’; a fome lhes é imposta, pelos conflitos e violência, pela desigualdade, 
pelos impactos das mudanças climáticas e por uma luta contra a COVID-19 que as deixou ainda 
mais para trás. 

 

O tempo está se esgotando. É preciso agir agora para evitar a morte desnecessária de dezenas de 
milhares de crianças. Se o mundo ficar parado ou esperar demais para agir pouco, nossas 
crianças morrerão de fome. A fome também forçará as crianças e suas famílias a fazer escolhas 
perigosas para sua sobrevivência, como o casamento infantil ou o trabalho infantil, trazendo 
consequências negativas por anos e anos para meninas e meninos. 

 

Até 811 milhões de pessoas passaram fome em 2020, um aumento de 161 milhões em relação a 
2019. Trata-se de um aumento de 25% em dois anos, um valor maior que o aumento total 
acumulado dos últimos 5 anos. A fome aumentou em todas as regiões do mundo. A Ásia tem o 
maior número total de pessoas famintas, mas a África é o continente com a maior parcela da 
população passando fome. 

 

Em nossa jornada de adoração, vamos nos concentrar no convite de Jesus a segui-lo - "Cuide das 
Minhas Ovelhas". Temos a certeza de que Deus vê, conhece e ouve o clamor de toda pessoa que 
passa fome no mundo hoje e que nos convida a participar de sua redenção, assegurando que as 
necessidades diárias de todas as pessoas possam ser atendidas. Nossa resposta, em obediência 
plena de esperança, é unir-nos à obra redentora de Deus no mundo. 



 

Programa do Culto de Adoração 

Notas para o Culto de Adoração 
 

As Escrituras nos exortam em diversos momentos a dar graças a Deus (1 
Tessalonicenses 5:18; Salmo 107:1; Filipenses 4:6; 2 Coríntios 9:15; Salmo 
106:1). A ação de graças é também a porta de entrada para a adoração 
(Romanos 1:21).  Ao nos reunirmos para este culto, seja online ou pessoalmente, 
reflitamos sobre as coisas pelas quais sentimos gratidão por Deus. Talvez prefira 
escrever essas coisas, ou ainda desenhá-las, como parte de sua expressão de 
adoração a Deus. Podemos sentir gratidão perante Deus por quem Ele é, assim 
como pelo que Ele fez por nós! 

 
O programa de culto acomoda uma homilia. Alternativamente, há perguntas de 
reflexão que podem ser usadas para orientar as discussões sobre a leitura do 
Evangelho. 

 
Este programa de culto foi criado de forma que permite ajustes de acordo com o 
seu contexto confessional. 

 
Conforme enumera estas fontes de gratidão a Deus, considere refletir sobre os 
versículos abaixo sobre o amor de Deus e responder a eles. 

 

************************* 
"Amamos porque Ele nos amou primeiro". 1 João 4:19 
Agradeça a Deus pelo amor d'Ele por você. 

************************* 
 
“Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que 
nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna". João 3:16  
"Agradeça a Deus que o amor d'Ele por você significa que Ele deu o que é mais 
precioso para lhe dar vida. 

************************* 
 

"... a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos 
corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu". Romanos 5:5  
Peça o amor de Deus em seu coração, para que possa amar como Ele ama. 

************************* 
"Ele mostrou a você, ó homem,  

o que é bom;  
e o que o Senhor exige:  

pratique a justiça, ame a fidelidade  
e ande humildemente com o seu Deus". Miqueias 6:8  

Peça a ajuda de Deus para cumprir Sua vocação em sua vida - praticar a justiça, 
amar a bondade e caminhar humildemente com seu Deus. 



 

 
************************* 

Jesus nos diz que o maior mandamento é que "ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu 
coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento”... E 
um segundo mandamento muito similar: "Ame o seu próximo como a si mesmo". Como 
somos um só Corpo, unido por este mandamento que Jesus nos deu, aspiremos a crescer 
em nosso amor – por Deus, por nós e pelas pessoas ao nosso redor. Que nossa motivação 
para fazer o bem advenha do imenso amor de Deus. 

 
Senhor, hoje, afirmamos nossa necessidade de ter seu amor em nossos corações, 
enquanto procuramos rezar e agir contra a fome. 



 

Saudação de Abertura 
 
(Podem ser lidas por várias vozes em todo o espaço de oração) 

 
Estas são as palavras de Jesus a seu Pai em nosso nome, a oração de nosso Senhor por 
nós: 

"Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por 
meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em 
ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu 
dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um: Eu neles, 
e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que 
tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, quero 
que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que 
me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não 
te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu 
nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu 
neles esteja". (João 17:20-26)  

 
Oração de Abertura: 

 
Unamos nossa oração à oração de Jesus: 

 
Pai Justo, 
Obrigado por seu dom da unidade para nós, e que Tu nos ame, assim como amaste seu 
Filho quando Ele estava nesta terra. Ajude-nos a viver a partir dessa unidade, e o 
conhecimento de que somos filhos e filhas amados do Deus vivo. Que o mundo venha a 
conhecer mais de sua luz na escuridão e de seu amor no desespero, através de nós, teu 
povo. Amemos radicalmente, como foste Tu radicalmente amoroso perante para conosco. 
Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo! 
Amém. 

 
Hino/Canto/Música de Abertura 

 
Leitura do Saltério – Salmo 136:1-5; 23-26 

1 Deem graças ao Senhor, porque ele é bom. 
 

O seu amor dura para sempre! 

2 Deem graças ao Deus dos deuses. 
 

O seu amor dura para sempre! 

3 Deem graças ao Senhor dos senhores. 
 



 

O seu amor dura para sempre! 
4 Ao único que faz grandes maravilhas, 

 
O seu amor dura para sempre! 

5 Que com habilidade fez os céus, 
 

O seu amor dura para sempre! 

23 Àquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados 
 

O seu amor dura para sempre! 

24 E nos livrou dos nossos adversários; 
 

O seu amor dura para sempre! 

25 Àquele que dá alimento a todos os seres vivos 
 

O seu amor dura para sempre! 

26 Deem graças ao Deus dos deuses.  

O seu amor dura para sempre!  

 

Oração de Confissão 

Deus criador, vivemos no reconhecimento de que pecamos nas formas em que 
deturpamos e abusamos dos recursos que dão a vida e que tua bondade nos oferece na 
Terra. 

Confessamos nosso fracasso em reconhecer a atual crise de fome que ocorre em nosso 
mundo, e nossa relutância em atuar para assegurar que as pessoas famintas recebam 
alimento e as pessoas doentes sejam curadas. (Isaías 58:10) 

Confessamos ter errado em nossa abordagem para desmantelar os sistemas que 
promovem a desigualdade e a injustiça e que levam pessoas e nações a passar fome 
(Mateus 25:35) 

 
Confessamos nossa ingratidão e orgulho egoísta ao não apreciarmos que toda a criação 
pertence a ti, Senhor, e que a própria vida que temos, o ambiente em que vivemos e o 
alimento que recebemos e ao qual temos acesso são dons divinos que recebemos de ti. 
(Salmo 24:1) 

Confessamos perante a ti que falhamos em responder a teu chamado a compartilhar este 
dom incondicionalmente de forma a fazer a diferença na vida das pessoas necessitadas. 
(Tiago 2:15-19). 



 

Perdoai-nos, pois confessamos nossos pecados, e que tua graça indulgente nos leve ao 
arrependimento. Como um povo perdoado e arrependido, que possamos ser 
continuamente transformados na forma como nos comportamos, na forma como 
consumimos, na forma como tratamos a natureza e na forma como tratamos uns aos 
outros. Com a força e a direção do Espírito Santo, que possamos zelar pelo meio ambiente 
enquanto nos esforçamos para fornecer alimento e sustento a todos e todas; e, ao fazê-lo, 
que reflitamos sobre os valores compartilhados da fé que professamos seguir. 

 
Oramos em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. 
Amém. 

 
Oração pela Iluminação 

 
Gracioso Deus, o Senhor nos criou por amor, e é o amor de Cristo que nos mostra o 
caminho. Nutra-nos com teu Espírito ao recebermos tua Palavra, para que possamos 
aprender a amar mais plenamente. Amém. 
 
Leitura das Escrituras - João 21:1-19 

 
1 Depois disso Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de 
Tiberíades. Foi assim: 2 Estavam juntos Simão Pedro; Tomé, chamado Dídimo; Natanael, 
de Caná da Galileia; os filhos de Zebedeu; e dois outros discípulos. 3 “Vou pescar”, disse-
lhes Simão Pedro. E eles disseram: “Nós vamos com você”.  Eles foram e entraram no 
barco, mas naquela noite não pegaram nada. 
4 Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. 5 Ele lhes 
perguntou: “Filhos, vocês têm algo para comer?” Eles responderam que não. 6 Ele disse: 
“Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão”. Eles a lançaram, e não 
conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. 7 O discípulo a quem Jesus 
amava disse a Pedro: “É o Senhor!” Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois 
a havia tirado, e lançou-se ao mar. 8 Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a 
rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de noventa metros da praia. 
9 Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas, e um pouco de 
pão. 10 Disse-lhes Jesus: “Tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar”. 11 Simão 
Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia: tinha cento e 
cinquenta e três grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. 
12 Jesus lhes disse: “Venham comer”. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe 
perguntar: “Quem és tu?” Sabiam que era o Senhor. 13 Jesus aproximou-se, tomou o pão 
e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. 14 Esta foi a terceira vez que Jesus 
apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. 
15 Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: “Simão, filho de João, você me 
ama mais do que estes?” Disse ele: “Sim, Senhor, tu sabes que te amo”. Disse Jesus: 
“Cuide dos meus cordeiros”. 16 Novamente Jesus disse: “Simão, filho de João, você me 
ama?” Disse ele: “Sim, Senhor, tu sabes que te amo”. Disse Jesus: “Pastoreie as minhas 
ovelhas”. 17 Pela terceira vez, ele lhe disse: “Simão, filho de João, você me ama?” Pedro 
ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez “Você me ama?” e lhe disse: 



 

“Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo”. Disse-lhe Jesus: “Cuide das minhas 
ovelhas. [18 Digo-lhe a verdade: Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde 
queria; mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para 
onde você não deseja ir”. 19 Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual 
Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: “Siga-me!”] 

 
Hino/Canção/Música (Seleção local)  

Sermão 

Homilia/Questões para Reflexão/Ações Simbólicas 
 
Para ajuda na reflexão sobre a leitura que acabamos de fazer do Evangelho de João, 
oferecemos aqui algumas questões a considerar ou discutir: 

 
1. Que ciência e conhecimento temos de algumas das necessidades urgentes das 
pessoas que enfrentam uma crise de fome – tanto as que vivem em nossas próprias 
comunidades quanto as do outro lado do mundo? 

 
2. De que maneiras (se as houver) fomos desdenhosos dos gritos de ajuda que 
chegam a nossos ouvidos? 

 
3. Assim como as pessoas que passam fome continuam a clamar por ajuda, de que 
forma podemos ser persistentes em nossas orações e ações contra a fome? 

 
4. Que boas práticas conhecemos, e que modelos de pessoas conhecemos, que nos 

mostram um modo de vida que nos conduza a um mundo sem fome? 
 
5. A fome pode ser vergonhosa e depreciativa, fazendo com que as pessoas 
escondam suas necessidades dos outros. Como podemos expressar compaixão sem agir de 
forma ofensiva? 

 
Hino/Canção/Música Resposta à Palavra1 

Deus, no Espírito revelado em Jesus Cristo, chama-nos por sua graça 
a renovar-nos na imagem de nosso Criador,  
para que sejamos um  
no amor divino pelo mundo. 

Hoje é o dia 
Deus se preocupa com a integridade da criação, 

deseja a cura e a plenitude de toda a vida  
e chora pelo pilhar dos dons da terra. 

E assim o faremos. 
11A Companion Litany to Our Social Creed (“Ladainha Auxiliar de nosso Credo Social"), da Igreja Metodista Unida. 



 

Hoje é o dia 
Deus abraça todas as matizes da humanidade,  

se alegra com a diversidade e a diferença, 
e favorece a solidariedade,  
transformando estranhos em amigos. 

E assim o faremos. 
 

Hoje é o dia 
Deus chora com as massas de pessoas famintas,  

rejeita a crescente disparidade entre ricos e pobres  
e exige justiça para trabalhadores e trabalhadoras 
no mercado de trabalho. 

E assim o faremos. 
 

Hoje é o dia 
Deus deplora a violência em nossas casas e ruas,  

repreende a sandice bélica do mundo,  
humilha os poderosos  
e eleva os humildes. 

E assim o faremos. 
 

Hoje é o dia 
Deus conclama as nações e povos a viverem em paz,  

celebra onde a justiça e a misericórdia se unem,  
exulta quando o lobo  
pasta com o cordeiro. 

E assim o faremos. 
 

Hoje é o dia 
Deus traz boas novas para os pobres,  

proclama a libertação dos cativos,  
dá visão aos cegos, e 
liberta os oprimidos. 

E assim o faremos. Amém. 
 
Hino/Canção/Música 
Orações de Intercessão: 

 
Deus, por cuja ordem a Terra nasceu  

Que prometeu e provê a semeadura e a colheita  

Que é fiel e amoroso com tudo que Ele fez 

Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. 



 

 
Cristo, cujo alimento era fazer a vontade d’Aquele que o enviou 

Inspire nossos corações com o desejo de servir seus propósitos 

Para que, através de nós, possam ser libertados os pobres e oprimidos 

O pão nosso de cada dia nos dai hoje 
 
Pão da vida, palavra feita carne,  

Faça conhecer sua verdade em lugares onde prevalece a injustiça, 

Fale por meio de nós para desafiar a ganância e a desigualdade 

O pão nosso de cada dia nos dai hoje 
 
Deus e Pai de toda a humanidade,  

Que possamos acolher as pessoas que outros possam chamar de estranhas 

Para que, na abundância ou necessidade, não se precise excluir ninguém 

O pão nosso de cada dia nos dai hoje 
 
Oração ao Senhor (Convidar para rezar em seu próprio idioma) 
Pai nosso que estais no céu,  
santificado seja o vosso nome. 
Venha a vós o vosso reino. 
Seja feita a vossa vontade; 
assim na terra como no céu. 
O pão nosso de cada dia nos dai hoje.  
E perdoai-nos as nossas ofensas, 
assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido.  
E não nos deixeis cair em tentação; 
mas livrai-nos do mal. 
Pois teu é o reino e o poder, e a glória, para todo o sempre. 

 
Amém. 



 

Hino/Canção/Música de Encerramento: 

Bênçãos 
 
"Oro para que, em consonância com as riquezas de sua glória, que lhe dê força em seu 
ser interior com poder através de seu Espírito, e que Cristo possa habitar em seus 
corações através da fé, pois estão sendo enraizados e fundamentados no amor. Oro para 
que tenhais o poder de compreender, com todos os santos, qual é a largura, o 
comprimento, a altura e a profundidade e a natureza do amor de Cristo, que supera o 
conhecimento, para que estejam em toda a plenitude de Deus." Efésios 3: 16-19. 

 
Louvemos juntos: 
Amém, Amém, Amém Aleluia  
Senhor, que assim seja! 

  



 

 

Sugestões de Hinos/Músicas/Canções 

SELEÇÃO DE OUTRAS MÚSICAS: 

“For Everyone Born (A Place at the Table)” (Para todos os que nasceram (um lugar 
á mesa)) 
Shirley Erena Murray © 1998 Editora Hope 

 
“Until All Are Fed” (Até que recebamos todos o alimento) 

Letra: Bryan McFarland & Tommy Brown. Música: Bryan McFarland. © General Board of 
Global Ministries t/a GBGMusik, Atlanta, USA. 

 
"Se och smaka" (Provai e vede) por Tomas Boström, Suécia 
Hosanna – Ecumenical Songs for Justice and Peace © 2016 WCC Publications, p. 69 

 
“I’m Gonna Sit at the Welcome Table” (Sentarei-me à mesa de boas-vindas) 
Canção tradicional Afro-Estadunidense, domínio público 

 
“Ven a la mesa” (Venham à mesa) 

América Latina, autor anônimo 
 

“La mesa de la paz” (A mesa da paz) 
Criação coletiva em oficina da Red Crearte de Cuba em 2008, patrocinada pelo CMI 

 
“Come Along, the Feast is Ready” (Aproximem-se, o banquete está servido) 

Melodia: Canção popular eslovena "Kaj boš, Janko, jutri delal". Adaptação de palavras e 
canções folclóricas © Áine Pederson Lee. 
Confira os recursos para o Dia Mundial de Oração de 2019 

 
“Bendice, Señor, nuestro pan” (Abençoa, Senhor, nosso pão) 
Letra e música: anônimos (Argentina). 

 
“Come to the Water” (Venham às águas) 
Texto: Isaías 55:1,2; Mateus 11:28-30; João Foley, SJ. Melodia: John Foley, SJ © 1978 
John B. Foley, 
SJ, e OCP, Portland, EUA 

 
"All Things Are Ready” (Tudo está pronto) 
Charles Hutchinson Gabriel, 1895; domínio público 

 



 

“Be Known to Us in Breaking Bread” (Revele-se a nós no partilhar do pão) 
James Montgomery, 1825 alterada. Sugestão de melodia: ST. AGNES 

 
“Let Us Break Bread Together” (Partilhemps do pão) 
Canção tradicional Afro-Estadunidense, domínio público 

 
“Christ For the World We Sing” (Cristo, pelo mundo cantamos) 
Melodia: Felice de Giardini, 1769. Letra: Samuel Wolcott, 1869. 
Hinário da Igreja Unida Metodista # 568 

 
“Come, Sinners to the Gospel Feast” (Vende, pecadores, ao banquete do Evangelho) 
Melodia: Katholisches Gesangbuch, ca. 1774; adaptado. De Metrical Psalter, 1855. Letra: 
Charles Wesley, 1747 (Lc. 14:16-24). Hinário da Igreja Unida Metodista # 616 

 
“Jesu, Jesu, Fill Us With Your Love” (Jesus, Jesus, nos faça plenos de teu amor) 
Melodia: Canção popular de Gana, arranjada por Tom Colvin. Letra: Tom Colvin © 1969 e 
1989 Editora Hope 

 

Oração/ Poema - Bênção para Refeição* 

À sua mesa, nos convidas a vir 
Definiste os lugares, derramaste o vinho, e sempre há espaço, nos disseste, para 

mais um. 
 

E assim, viemos. 
Das ruas e dos beco, viemos.  
Dos desertos e das colinas, viemos. 
Da devastação da pobreza e dos palácios de privilégios, viemos.  
Correndo, mancando, ou carregados, viemos. 

 
Ensanguentados por nossas guerras, 

cansados de nossas feridas,  
carregamos nossos mortos dentro de nós,  
e encaramos seus fantasmas. 

 
Temos as sementes da cura,  

sonhamos com uma nova criação, 
conhecemos as coisas que fazem a paz,  
e lutamos para dar-lhes asas. 

 
E, ainda assim, à sua mesa, viemos.  

Com fome de seu pão, viemos;  



 

com sede de seu vinho, viemos;  
cantando suas canções em todas as línguas,  
falando seu nome em todas as línguas,  
em conflito e em comunhão,  
na discórdia e no desejo, viemos, 

 
Ó Deus da Sabedoria, viemos. 

 
por Jan Richardson 

 
Vídeos e Outros Recursos de Vida Espiritual 

 
Colocamos abaixo uma seleção de vídeos que podem ser incorporados às orações. Além 
disso, há também links para outros websites com recursos espirituais úteis que tratam 
sobre como podemos orar e agir contra a fome: 

 
Recursos 

● Disponibilizamos recursos para sua igreja e família em wvi.org/prayagainsthunger. 
 

Vídeos 
● The WesleyMen, uma irmandade relacionada ao Conselho Metodista Mundial - 

https://fastpraygive.org/ 
● "Pastor ora por sua comunidade que vive sob inanição no Sul do Sudão" – Vídeo da 

Visão Mundial - https://youtu.be/Amfe3Q5K2as 
● Pai Nosso "O pão nosso de cada dia nos dai hoje" – vídeo da Visão Mundial – 

https://youtu.be/YPZC9-UeRi0 
● "Impacto da Fome em Crianças, Famílias e Comunidades" – Vídeo da Visão Mundial 

– https://youtu.be/iFHt12QF0HQ 

https://fastpraygive.org/
https://youtu.be/Amfe3Q5K2as
https://youtu.be/YPZC9-UeRi0
https://youtu.be/iFHt12QF0HQ
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