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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

Dicas

b

 Peça para as crianças orarem

 Acessem o youtube para louvar e  rever a história de domingo 
(https://www.youtube.com/watch?v=7NHBMzP8Hko&t=669s)

 Leiam Mateus 28: 19 e 20
Conversem com as crianças que esta foi a missão que Jesus nos deu. O missionário da história 

cumpriu a missão. Mas nós não precisamos viajar para cumprir a missão. Podemos falar de Jesus 

para os amigos da escola e vizinhos. Também podemos orar e contribuir para que os missionários 

cheguem onde não podemos ir.

 Depois da Palavra, orem novamente, pedindo em favor dos missionários. Orem pelo Pr. Fladmir, 
sua esposa e filhos. Orem também pedindo que Deus os ajude a falarem de Jesus.

 Desafio: Que tal escrever ou fazer um desenho e enviar para p Pr. Fladmir? Você pode deixar sua 
cartinha na secretaria, aos cuidados de tia Elaine. Sua cartinha vai chegar ao destino

Quebra Gelo

Edificação

Vamos brincar de “seu mestre mandou”. Uma pessoa diz o que as outras devem fazer e usa a frase “seu 

mestre mandou”. Por exemplo, bater palmas, pular, rir... Todos os outros devem obedecer.

Ao terminar o quebra gelo, explique que essa brincadeira fala de cumprir missões que foram dadas pelo 

mestre da brincadeira. Mas nós temos um mestre de verdade: Jesus. E Ele nos deu uma missão! Sabem 

qual é? Falar dele pra quem conhecemos!

https://www.youtube.com/watch?v=7NHBMzP8Hko&t=669s



