
 

 
 

Curitiba, 30 de junho de 2019 
 

ASSUNTO DA SEMANA : We Will Go(Nós iremos) - Watoto 

 

Objetivo do encontro: Ser os pés e mãos de Jesus na necessidade 

Para o líder: “Descanse o seu coração, tire o olho da preocupação, Deus tem um milagre pra você todo dia.” Eyshila 

 

 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

 

Trem da alegria 

Como fazer: Nesta dinâmica todos os participantes são convidados a circular pela sala para se conhecerem melhor. 

Devem neste momento aprender o nome dos colegas e observar qualidades que já podem ser vistas neles sem mesmo 

conhecê-los (ex: sorridente, simpático, sério, bonito, bem-vestido…). Em seguida, o tutor da dinâmica deve começar a 

brincadeira e formar um trenzinho da alegria. Para isso, deve correr como um trem e chamar uma pessoa pelo nome e 

apontar uma qualidade sua, pedindo para que se junte a ela na brincadeira. A pessoa chamada deve fazer a mesma coisa 

com seu colega e, sucessivamente, todos os participantes devem entrar na locomotiva, repetir a mesma ação, até formar 

um trem completo. 

 

 

 
 

3. Você pode escolher músicas que o seu grupo conheça dentro do tema. 

 
Leitura: Jo 4:23 
Sugestões: 1) Doce nome 

 2) Ao único que é digno.  
 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO DA MENSAGEM  
Texto: Tiago 1:27 

 
 
INTRODUÇÃO 

 

Os Corais de Crianças Watoto têm viajado extensivamente desde 1994, compartilhando uma mensagem da esperança para 

órfãos e viúvas da África( Uganda). A história do Watoto é uma história de esperança, de transformação e de 

empoderamento. Desde 94 o Watoto tem permitido que milhares de crianças e adultos vulneráveis recuperem o controle 

de suas vidas e alcancem seu pleno potencial. 

O Coral  é uma ferramenta única de "alcance” de pessoas em sua organização, comunidade ou igreja. Ela aborda questões 

de importância global e desperta a visão missionária para cuidar dos órfãos e das viúvas.  

 

“A religião pura e imaculada para com Deus e Pai, é esta: Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se 

da corrupção do mundo.” Tiago 1:27 

 

I A IGREJA  
 

A Igreja Watoto é uma comunidade baseada em células, bastante dinâmica, a qual recebe mais de 24.000 pessoas a cada 

fim de semana para celebrar o nome de Cristo. É responsabilidade da igreja Watoto resolver problemas comunitários.  

 

II O MINISTÉRIO 

 

O Ministério de Assistência Infantil Watoto cuida atualmente de crianças dentro de três vilas do Watoto. Cada criança que 

vive nessas vilas é criada em um ambiente familiar ao invés de um ambiente institucional. A visão é que as crianças sejam 

educadas para se tornarem futuros líderes em Uganda e na África. 

 

III O CORAL WATOTO 

O Coral faz turnês mundiais como embaixadores de milhões de crianças africanas atualmente órfãs por conta da AIDS, 

pobreza e guerra. As apresentações do coral são concertos de esperança, realizados em igrejas, salões comunitários e 

escolas em todo o mundo, onde quer que se apresentem e transmitindo a mensagem do amor e da esperança em Deus. 

IV WATOTO VIZINHANÇA 

 

Muitas mulheres foram vítimas de tráfico de seres humanos, raptadas de suas casas como meninas e distribuídas entre os 

soldados rebeldes como escravas sexuais. Através do Watoto Vizinhança, essas mulheres são equipadas com habilidades 

necessárias para uma formação profissional que geram renda e que as tornam participantes na comunidade.  

Através da gratidão a Deus, porque Ele se importa conosco, esse projeto leva o amor de Deus a todos os que estão 

clamando por resgate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 MINUTOS  
1– Pergunta de descoberta (caráter geral)  

a) Quais maneiras de louvar a Deus e ao mesmo tempo impactar vidas? 

 

2– Entendimentos (pontos da mensagem)  

a) Como viver a prática das obras? 

b) Como conciliar o nosso tempo com a prática das obras? 

c) Quais frutos são gerados pelas obras? 

3– Checagem 

a) Como você está trabalhando na obra de Deus? O que você vai fazer para levar o evangelho de Deus á pessoas 

que precisam de ajuda? 

             b) O que te impede de ter um compromisso de levar a mensagem de Deus á pessoas que precisam de ajuda? 

 

 

15 MINUTOS 

 
 

Você pode ser um parceiro do programa Watoto Vizinhança e ajudar a dar uma mão às mulheres mais vulneráveis de 

Uganda para que elas possam cuidar de seus próprios filhos ou Apadrinhe uma vida que permite  resgatar crianças 

abandonadas. 

 

 
10 MINUTOS 
Nessa semana orações por 2 aplicações práticas: 
1º Cada um possa entregar os medos no altar de Deus e seja um instrumento do Senhor; 
2º Pelas crianças órfãs e mulheres abandonadas na África.  

 

 


