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Em virtude da pandemia provocada pelo
Corona vírus, a Rede Mãos Dadas adaptou o
Mutirão para ser realizado tanto de forma
presencial como virtual.

ETAPAS DO MUTIRÃO VIRTUAL:

Orar com nossos parceiros.
Realizamos ligações aos nossos parceiros
para pegar seus pedidos de oração e
agradecimentos.

O que fizemos até agora:

1. PREPARO DOS MATERIAIS
Na etapa virtual do Mutirão, escolhemos focar
em duas atividades principais:

Interceder por grupos de 5 crianças em
diversas situações.
Um site de oração ao qual demos o nome
de “acolha uma criança em oração”. O
objetivo dele foi chamar as pessoas a orar
especificamente pelos pedidos dos grupos
de crianças que estão passando este
período de pandemia longe do convívio
familiar, em seus lares ou em casas lares .
Interceder com uma organização parceira
da Rede Mãos Dadas.
Fizemos uma reunião na sala de oração do
Espaço de proteção. Realizamos o último dia
da trilha e oramos pelas crianças em estado
de vulnerabilidade do Brasil e de Portugal
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Produzimos os seguintes materiais:
A tradução da cartilha original enviada a
nós pela Viva;
Um guia de oração que consiste em um PDF
de 25 páginas;
Um anúncio publicado na Revista Ultimato
no mês de Março;
37 memes para distribuição nas redes
sociais;
Uma trilha de oração baseada no Salmo 25;
Um vídeo “Ensina-nos a interceder pelas
crianças durante a tempestade”
3 mini-vídeos: Intercâmbio, Instrutivo e Um
convite a Oração;
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CHAMADAS

MANUTENÇÃO

2. MANUTENÇÃO DA
PLATAFORMA E DIVULGAÇÃO DO
MUTIRÃO
Realizamos toda a adaptação em nossa
plataforma de comunicação para receber a
campanha com o novo tema. No site Acolha
e Podcast foram criadas novas páginas para
receber a série Ensina-nos.

REDES SOCIAIS

ULTIMATO

SITE

46

8

15

48
Páginas novas para
a campanha
Topos de perfil

10
53

Banners com logos
dos parceiros

53

Parceiros convocados
por e-mail a divulgar
o Mutirão

AÇÕES DE DIVULGAÇÃO

73

CRIANÇAS NO SITE

TOTAL DE
PUBLICAÇÕES:

117

2. ALCANCE E
ENGAJAMENTO
PUBLICAÇÕES NAS REDES SOCIAIS:

Publicações nas redes, boletins e Whatsapp:

4

Ações em organizações
parceiras voltadas para a
mídia

ENGAJAMENTO

ALCANCE

462.587

90.876

Publicação na Revista Ultimato:
LEITORES

EXEMPLARES

3. PUBLICAÇÕES E
IMPULSIONAMENTOS
1. O QUE PUBLICAMOS?
ARTIGOS, VIDEOS E PERFIS:
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35.000

35.000

TOTAL DE PESSOAS
CONCLAMADAS PARA O
MUTIRÃO DE ORAÇÃO:

117.876
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PUBLICAÇÕES NA
PLATAFORMA DIGITAL:
Artigos e vídeos
publicados no
blog no portal da
Ultimato

Artigos e vídeos
publicados no
site da Rede
Mãos Dadas

VISITANTES ÚNICOS

13.532

40.278

53.810

3. RESULTADO FINAL DAS
AÇÕES REALIZADAS

Acolha uma
criança em
oração

3.217

Visitantes da
trilha de oração

2.847

VISITANTES ÚNICOS

TOTAL DE PESSOAS QUE
RESPONDERAM AO CONVITE
INICIAL DE ORAÇÃO:

Downloadas do
Guia de Oração

Vídeo "Ensinanos"

NÚMEROS DE PESSOAS
ESTIMADAS
Downloadas do
Guia de Oração¹

13.440

Acolha uma criança
em oração²

4.723

Vídeo "Ensina-nos"³

32.217

Visitantes da trilha
de oração³

28.470

448

TOTAL DE PESSOAS
ESTIMADAS!

4.323

78.850

¹-este ano devido à quarentena, calculamos que cada pdf baixado representa um grupo de 30 pessoas reunidas ou presencialmente ou
virtualmente.
²-Como nós pedimos que grupos de 5 pessoas orassem e escrevessem uma oração no site, entendemos que para cada oração houve o
esforço conjunto de 5 pessoas, em geral crianças.
³-Várias igrejas e organizações usaram o vídeo e a trilha para reuniões de oração online.
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4. RESULTADOS DAS ATIVIDADES ESPECIAIS
O espaço de oração “Acolha uma Criança em Oração” divulga os pedidos dos grupos de
crianças de diversas regiões do Brasil e países de fala portuguesa. Chamamos pessoas de todo
Brasil para orar por elas. Este ano obtivemos 240 crianças, somando 240 pedidos de oração e
240 motivos de agradecimento. Com representantes dos estados de Amapá, Amazonas,
Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Moçambique.
Mensagens de encorajamento escritas para serem enviadas às crianças pela equipe da Rede
Mãos Dadas:

100
Na Corrente de Oração tivemos 1 reunião via zoom com a sala de oração do Espaço de
proteção.
Foram realizadas 27 ligações para nossos parceiros que fizeram seus pedidos e oramos com
eles.
Estas duas atividades continuarão durante a pandemia.

5. RESULTADOS DO INTERCÂMBIO DE ORAÇÃO
O Intercâmbio de Oração coloca grupos de crianças em contato com outros grupos ao redor do
mundo de fala portuguesa. Elas trocam vídeos com seus pedidos de oração e oram na semana
do Mutirão, umas pelas outras.

Organizações inscritas esse ano:

52

Formamos 26 pares com 2 grupos cada e tivemos representantes de cada região do Brasil e
países de língua portuguesa: Moçambique, São Tomé e Príncipe, Angola, Guiné Bissau e
Cuamba, Niassa.
As organizações parceiras da Rede Mãos Dadas que tornaram o Intercâmbio possível foram:
ACEV, Asas de Socorro, Atuação Voluntária, BEM Estar do Menor, Espaço Infância Protegida,
Exército de Salvação, Geração Elo, Instituto Lado a Lado, IPV, JOCUM, Pepe-Network, Rebusca
e REMER.
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MENSAGENS DE ENCORAJAMENTO
"Querida Rede Mãos Dadas, que especial
chegar até essa trilha de oração. Que o
Senhor continue ajudando vocês a
abençoarem tantas crianças e
adolescentes."

"Ver a criança
absorver sobre a
dependência de Deus
que é Soberano é algo
maravilhoso."

"Que trilha abençoadora
e comprometida! Irei usar
essa trilha através do
meu instagram."

"Sempre muito bons os materiais
disponibilizados gratuitamente, com
muitos dados, imagens, vídeos e dicas.
Deus abençoe nossas crianças através
da Rede Mãos Dadas e de todos que se
envolvem com esta causa."

"Este ano em Maputo capital com crianças da nossa célula familiar com crianças com
condições econômicas mas com lares destruídos carentes de amor. Realizado via online.
Tanto para umas ou outras o importante é ensiná-las a orar umas pelas outras.
Que todos somos iguais e temos todos nossas aflições e só podemos vencer com oração.
A missionária que representa a igreja do Brasil ama Moçambique e temos conversado. Tem
sido bom embora seja muito apertado o tempo de oração.
Acho que deveria ser 1 mês."
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