
CULTO KIDS NO LAR

19-07-2020

Mensagem para
FAMIILIA
de Crianças

A PIBJC está envolvida em missões neste mês de julho. O MINI, em todos os cultos de domingo, traz um a 

história missionária cheia de aventuras, milagres e poder de Deus. 

Neste mês, a família reunida, vai rever o vídeo do domingo  e conversar sobre o tema, tanto falando de 

missões, quanto á missão de cada um, que é falar de Jesus! Que seja um tempo de edificação! Deus os 

abençoe!

A partir da próxima semana, voltamos com nossos temas seguindo o roteiro de ENCONTROS COM JESUS

Dicas

b

 Peça para as crianças orarem

 Acessem o youtube para louvar e  rever a história de domingo: 
https://www.youtube.com/watch?v=qpizrzSFQGc

 Leiam 2 Timóteo 4.2
Conversem com as crianças sobre o texto lido. Deus nos ordena a pregar a Palavra (Falar de Jesus) a 

todas as pessoas, em todos os lugares  e em todo o tempo. Na escola, aos vizinhos, onde 

estivermos.
 Depois da Palavra, orem novamente, pedindo em favor dos missionários. Orem pelo Pr. Calixto e 

Suely que trabalham na Europa.  Orem também pedindo que Deus os ajude a falarem de Jesus.

 Desafio: Escreva ou desenhe uma carta esta semana  orando pelo o Pr. Calisto e sua família. 
Você pode deixar sua cartinha na secretaria, aos cuidados de tia Elaine. Sua cartinha vai chegar 
ao destino

Quebra Gelo

Edificação

Vamos brincar de guia cego. Escolha um objeto da casa que não quebre. Tampe com uma venda o olho de 

um membro da família. Depois de vendados os olhos, coloquem o objeto em algum lugar dentro do 

ambiente. A pessoa vendada tem que achar o objeto através dos outros falando para onde ele deve ir.

As pessoas são como cegos. Elas não podem ver se o que estão fazendo agrada a Deus ou não e não 

sabem que não vão acertar o caminho para o céu. Por isso temos guia-las até Jesus para que descubram a 

verdade que só Ele pode levar para o céu.

https://www.youtube.com/watch?v=qpizrzSFQGc


Pinte bonito pra Jesus! 
Entregue sua ofertinha também! 

Porque Deus ama ao que dá com alegria. @ Cor 9.7




