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QUEBRA-GELO  

Escolha 4 crianças e forme duplas com as mãos dadas 

e levantadas para cima, formando uma casa. As outras 

crianças devem andar em volta das duplas enquanto 

toca uma música, assim que a música parar, elas 

devem correr e procurar uma casa, entrando debaixo 

das mãos das crianças com as mãos levantadas. Quem 

ficar de fora paga uma prenda (falar o versículo do dia). 

Depois troque as crianças e comece novamente. 

 

 
“Todos se reuniam no templo e nas suas casas, 

e partiam o pão com alegria.” 
(Atos 2.46) 

 

 

LOUVOR & ORAÇÃO 

O momento do louvor pode ser feito com os adultos 

ou separado, somente com as crianças. Depois ore 

agradecendo a Deus pela vida das crianças e que elas 

entendam que assim como os discípulos, elas também 

podem ser cheias do Espírito Santo de Deus, em nome 

de Jesus. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: O INICIO DA MINHA IGREJA 

Texto bíblico: Atos 1.8-9 & 2.1-46 (resumidos) 

Disse Jesus: quando o Espírito Santo descer sobre 

vocês, vocês receberão poder e serão minhas 

testemunhas até os lugares mais distantes da terra.  

Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu 

diante deles. Então uma nuvem o cobriu, e eles não 

puderam vê-lo mais. Depois disso, todos os seguidores 

de Jesus estavam unidos no mesmo lugar. De repente, 

veio do céu um barulho que parecia o de um vento 

soprando muito forte e encheu toda a casa onde 

estavam sentados. Então todos viram umas coisas 

parecidas com chamas de fogo; de cada pessoa foi 

tocada por uma dessas chamas. Todos ficaram cheios 

o Espírito Santo e começaram a falar em outras 

línguas. A multidão ficou admirada. Então Pedro disse:  

- Meus amigos, por meio de Jesus, Deus fez milagres, e 

vocês o crucificaram e o mataram. Mas Deus 

ressuscitou Jesus, e nós somos testemunhas disso. E 

Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme 

vocês estão vendo agora.  

Todos os que criam em Jesus estavam juntos e unidos, 

e se reuniam no Templo, e nas suas casas, e partiam o 

pão com alegria. 

O INICIO DA IGREJA 

A igreja começou quando Jesus enviou o Espirito 

Santo. Vocês lembram do Espirito Santo? Nós falamos, 

que é a presença de Deus em nossos corações? 

Certa vez Jesus disse para os discípulos que, que 

depois que Ele subisse ao céu enviaria o Espirito Santo 

para morar no coração deles. Por isso, depois que 

Jesus voltou para o céu, os seus discípulos e outros 

seguidores ficaram reunidos por muitos dias, 

esperando a promessa de Jesus se cumprir. 

Até que um dia, quando os discípulos estavam 

reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um 

barulho como um vento muito forte. Esse vento era o 

Espírito Santo e ele encheu toda a casa onde eles 

estavam. A Bíblia diz que todos ficaram cheios do 

Espírito. Imaginem só isso, que coisa incrível! E vocês 

sabe o que aconteceu depois? Em cima da cabeça de 

cada um deles, apareceram chamas de fogo. Depois 

disso, eles começaram a falar em outras línguas, que 

eles não conheciam. 

Vocês conseguem imaginar viver isso? Foi assim que a 

igreja de Cristo começou aqui na terra. Um dia incrível, 

cheio de maravilhas. Esse dia foi tão incrível que 

mudou a vida das pessoas. A partir desse dia, a igreja 

começou a crescer, e em muitos lugares as pessoas 

creram em Jesus e o aceitaram como seu Salvador, e 

também muitos milagres começaram a acontecer. A 

cada dia crescia mais o número de pessoas que 

seguiam Jesus. E a igreja foi crescendo muito. Era 

muita gente. Mas como será que eles faziam para 

reunir tanta gente? Deixe as crianças falarem e depois 

continue. As pessoas se reuniam no templo, onde 

adoravam a Deus, e também nas casas.  
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O INICIO DA PIBJC 

Como eles fizeram no tempo de Jesus, nós também 

fazemos hoje aqui na nossa igreja. Vocês sabiam que 

nem sempre a nossa igreja foi grande assim, como ela 

é hoje? A PIBJC começou pequeninha. A história da 

PIBJC começou em 1974, quando foram comprados os 

terrenos onde a igreja seria construída. Depois, em 

1981 a Igreja Batista da Praia do Canto começou a falar 

de Jesus para algumas pessoas que moravam no 

bairro. No ano seguinte, em 1982, foi lançada a pedra 

fundamental e começou a construção da igreja. E em 

29 de setembro de 1984, a igreja foi inaugurada com 

105 membros fundadores, incluindo os 13 que foram 

batizados naquele dia. A nossa igreja começou com 

100 pessoas e à medida que o tempo foi passando 

Deus ia mandando mais pessoas e mais pessoas e hoje 

já somos mais de 2000 pessoas na PIBJC se reunindo 

toda semana aqui no Centro de Celebrações e também 

nas casas, que são as nossas células. No tempo de 

Jesus o povo de Deus se reuniam no templo e nas 

casas. E hoje também é assim. Nós somos o povo de 

Deus de hoje e nos reunimos no templo, que é o nosso 

CDC. E também nas casas, que são as nossas células. 

E cada vez que uma pessoa recebe Jesus no seu 

coração ela é acrescentada no nosso meio, nos cultos 

no Centro de Celebrações e nas células. É assim que a 

nossa igreja se organiza. Adultos, jovens e crianças se  

reunindo no Centro de Celebrações e nas células para 

adorarem ao Deus todo poderoso!  

 

COMPARTILHAMENTO: 

1- Quem Jesus disse que enviaria depois que Ele 

subisse para o céu? R: O Espírito Santo 

2- O que aconteceu quando os discípulos de 

Jesus estavam reunidos? R: Veio um barulho 

forte, eles ficaram cheios do Espírito Santo e 

começaram a falar em outras línguas. 

3- Qual foi o sinal do Espírito Santo sobre eles? R: 

Apareceram chamas de fogo em cima da 

cabeça de cada um deles.  

 

 

 

4- O que aconteceu depois desse dia? R: A igreja 

começou a crescer, pois muitas pessoas 

creram em Jesus em diversos, e também 

muitos milagres começaram a acontecer.  

5- Onde a igreja se reunia na época de Jesus? R: 

No templo e nas casas. 

6- O que eles faziam nas reuniões nas casas? R: 

Eles oravam, cantavam e comiam juntos. 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

O mês de outubro está chegando. E para celebrar o dia 

das crianças, a PIBJC está preparando uma 

programação super legal na Estância Gileade.  

O DAY CAMP FAMILY! Um dia de louvor, brincadeiras, 

gincana e muita comunhão para as nossas crianças, 

juniores e suas famílias.  

DATA: 12 de outubro 

LOCAL: Estância Gileade (Amarelos, Guarapari) 

HORÁRIO DE CHEGADA: 9h 

INVESTIMENTO: Adulto 40 reais – JR 30 reais – Criança 

20 reais 

*Todas as crianças e juniores precisam estar 

acompanhadas pelo responsável. 

 

Tenha uma semana abençoada! 
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“Todos se reuniam no templo e nas suas casas, e partiam o pão com alegria.” (Atos 2.46) 

 

DIVIRTA-SE COLORINDO A IMAGEM BEM BONITA! 

 

 


