30 DE LUCRURI PE CARE ORICINE LE POATE FACE PENTRU DUMINICA ORFANULUI
(Biserică, Organizație Non-profit, Companie, Persoană fizică, Școală creștină, Grup de
studiu, Grup de sprijin pentru Părinții Adoptivi, Colegi de serviciu)

1. Transport cu mașina pentru a colecta articole necesare pentru asistență maternală,
orfelinate locale.
2. Creați și/sau distribuiți carduri de rugăciune pentru copii care așteaptă familii adoptive.
3. Puneți deoparte timp pentru rugăciune de mijlocire.
4. Postiți.
5. Scrieți scrisori sau carduri de încurajare pentru copiii orfani din centre.
6. În cadrul unui grup mic, citiți împreună o carte despre îngrijirea orfanilor, apoi discutați pe
marginea ei.
7. Predică pe tema îngrijirii orfanilor în Duminica Orfanului.
8. Pregătiți un set de cântece de închinare care să reflecte inima lui Dumnezeu pentru
orfani; aceasta ar putea să includă tinerii bisericii sau corul copiilor.
9. Aduceți laolaltă familiile din biserică sau de la serviciu care au decis să se implice în
lucrarea de îngrijire a orfanilor.
10. Pregătiți binecuvântarea bebelușului/copilului pentru noii copii adoptivi și de plasament
din biserica voastră.
11. Invitați un tânăr orfan sau care a fost în plasament să vorbească în biserica voastră sau
la grupurile de studiu.
12. Invitați o familie adoptivă sau de plasament să vorbească în biserica voastră.
13. Invitați o organizație nonprofit care lucrează cu copii vulnerabili să vorbească în biserica
voastră.
14. Organizați o strângere de fonduri
15. Adunați un grup mic și urmăriți împreună un film despre îngrijirea orfanilor, apoi discutați.
16. Planificați un proiect de servicii în beneficiul unei familii adoptive sau de plasament sau
al unui centru local.
17. Găzduiți o "seară de întâlnire" pentru familiile adoptive sau de plasament din zona
voastră.
18. Pregătiți/comandați un meniu pentru o familie adoptivă.
19. Difuzați materiale video despre Duminica Orfanului în grupul/comunitatea voastră.
20. Amenajați un stand informativ pentru a împărtăși resurse/oportunități de îngrijire a
orfanilor în biserică.
21. Prânz cu colegii de la serviciu pentru a prezenta problemele și nevoile legate de îngrijirea
orfanilor.
22. Donați o parte din profitul afacerii voastre pentru a crește gradul de conștientizare, în
preajma Duminicii Orfanului.
23. Înființați un fond de adopție sau un fond de burse de studiu pentru tinerii orfani din
biserica voastră.
24. Oferiți-vă să vorbiți la postul local de radio creștin, în apropierea Duminicii Orfanului.
25. Amenajați o reprezentare vizuală a 140 orfani din întreaga lume, cum ar fi 140 de
perechi de pantofi pe scena bisericii.

25. Alocați un spațiu special în buletinul duminical din Duminica Orfanului.
26. Înscrieți-vă ca mentor/învățător pentru un tânăr adoptat sau un copil care locuiește
într-un orfelinat local.
27. Găzduiți o petrecere de aniversare pentru copiii din plasament sau la un orfelinat local.
28. Inițiați sau relansați în biserica voastră lucrarea de îngrijire a orfanilor.
29. Înscrieți-vă pentru a lua copii în plasament.
30. Adoptați.

