
   

 

 

 

 

 CARTA KIDS 27 | Semana 26/09/2021 

Mensagem para 

Células  
KIDS 

 

QUEBRA-GELO  

Vamos brincar de Dança das cadeiras? Ao som de uma 

música as crianças vão andando em volta das cadeiras. 

Quando a música parar a criança precisa encontrar 

uma cadeira para sentar. À medida que as crianças 

forem ficando fora das cadeiras, deverão falar o 

versículo. A última criança que ficar na cadeira fala o 

versículo sentada e recebe um brinde. 

 

Oração breve 

Senhor Jesus, obrigada por mais esse dia! Se faça 

presente no nosso encontro de hoje e nos ensine a 

fortalecer a nossa fé!  

 

EDIFICAÇÃO 

Tema: A PIBJC FAZ 37 ANOS! 

Texto Bíblico: ATOS 2.44 A e 47 

“Todos os que criam estavam juntos e unidos e 

repartiam uns com os outros o que tinham. 

Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do Templo. 

E nas suas casas partiam o pão e participavam das 

refeições com alegria e humildade. 

Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por 

todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas 

que iam sendo salvas.” 

Nesse domingo celebramos os 37 anos da nossa igreja 

com uma grande festa. Você gostaram? A igreja é um 

projeto de Deus. Você sabe como a igreja começou? O 

livro de Atos nos conta como foi o início da igreja de 

Cristo.  Jesus enviou o Espirito Santo para morar no 

coração de todos os que creram que Jesus era o 

salvador, o filho de Deus. E todos aqueles que 

receberam Jesus se reuniam no templo, onde 

adoravam a Deus, e também nas casas. 

O templo era o lugar onde o povo se reunia para 

celebrar festas, fazer orações e adorar a Deus. O 

templo era um lugar muito importante para o povo de 

Deus, naquela época, mas só havia um templo em uma 

só cidade. Muitas pessoas estavam reconhecendo que 

Jesus era o salvador e a igreja começou a crescer e se 

espalhar por muitos lugares. Por isso, eles se reuniam 

também nas casas, assim muitas pessoas, em todos os 

lugares, podiam participar das reuniões da igreja.  

Nas casas se reuniam grupos pequenos de pessoas e 

nessas reuniões eles oravam juntos, louvavam a Deus 

e comiam juntos. As pessoas faziam tudo isso com 

muita alegria. Mas, será que havia crianças nessas 

reuniões nas casas? Certamente as crianças estavam 

presentes, pois toda a família participava. Foi assim 

que a igreja começou a se reunir e se reúne até hoje. 

Nós também fazemos assim na PIBJC. Nos reunimos no 

Centro de Celebrações para celebrar e adorar a Deus, 

e também nas casas, que são as nossas células.  

As crianças fazem parte da igreja e por isso devem 

participar dos nossos cultos e também das nossas 

células. As crianças como os adultos também oram, 

cantam louvores a Deus, aprendem a Palavra de Deus. 

E as crianças também podem receber o Espirito Santo 

em seus corações. É o Espirito que nos dá poder para 

pregar o evangelho, então as crianças que já 

receberam Jesus em seus corações podem e devem 

pregar o evangelho assim como os adultos.  

Vamos agradecer a Deus pelo Espírito Santo, pela 

igreja de Cristo em todos os lugares do mundo, e 

também pela nossa igreja que comemora 37 anos de 

existência!? 

 

ORAÇÃO 

“Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor prometeu 

enviar o Espírito santo e enviou mesmo. Obrigado pela 

igreja que se reúne até hoje em tantos lugares 

diferentes do mundo. Obrigada pela nossa igreja, a 

PIBJC que se reúne aqui no Centro de Celebrações e 

também pelas nossas células. Em nome de Jesus, 

amém!”  

 

COMPARTILHAMENTO 

1. Quantos anos a nossa igreja está fazendo? R: 

Trinta e sete. 

2. O que você mais gosta em nossa igreja? 

3. Você pode orar a Deus agradecendo por isso? 
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VERSÍCULO BÍBLICO 

Divida as crianças em 3 grupos. Cada grupo fala 
uma frase do versículo e todos falam a 
referência. Repita a dinâmica várias vezes até 
que todos memorizem. 
Grupo 1 - “Todos se reuniam no templo...  
Grupo 2 - ...e nas suas casas, 
Grupo 3 - ... e partiam o pão com alegria.” 
Todos – Atos 2.46 
 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Está chegando o mês das crianças! E vamos 

comemorar com muita alegria. E você, líder de célula 

MINI também está convidado para celebrar a Deus 

conosco pelo presente de ter uma criança em sua 

célula! No sábado, dia 16 de outubro, às 15h30, 

teremos um CULTO MINI ESPECIAL para crianças de 0 

a 8 anos. Uma tarde recheada de recreação, teatro e 

louvor, no centro de celebrações da PIBJC. Incentive os 

pais e as crianças da sua célula a participarem. Vai ser 

demais! 

Todo domingo na PIBJC temos:  

EBD presencial para crianças de 3 anos até 13 anos às 

10h. Culto MINI para crianças de 0 até 12 anos às 

18h30. Os nossos Cultos MINI e de Juniores estão 

sendo transmitidos ao vivo aos domingos em nosso 

canal Pib Jardim Camburi, no YouTube. Culto MINI às 

18h30, e Culto de Juniores às 19h30. 

 

Tenha uma semana abençoada! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

    Primeira Igreja Batista em Jardim Camburi  

Célula KIDS 

ATIVIDADE  
 3 – 6 anos 
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Uau, a nossa igreja fez uma grande festa no culto mini nesse domingo, nós agradecemos a deus pela existência da 

nossa igreja!!!  

1) VAMOS COMEMORAR JUNTO COM AS CRINÇAS DA BÍBLIA! PINTE A IMAGEM BEM LINDA!  

 

 



   

 

 

 

 

 

    Primeira Igreja Batista em Jardim Camburi  

Célula KIDS 

ATIVIDADE  
 7 – 8 anos 
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Uau, a nossa igreja fez uma grande festa no culto mini nesse domingo, nós agradecemos a deus pela existência da 

nossa igreja!!!  

1) ESCREVA UM RECADO BEM ESPECIAL PARA DEUS, AGRADESCENDO POR MAIS UM ANO 

DE VIDA DA NOSSA IGREJA! PINTE A IMAGEM!  

 

 


