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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=5wgtoay1kf8&t=19s)

 Leiam Atos 11:19-21
Conversem com as crianças sobre o texto bíblico. Os cristãos da Bíblia anunciavam Jesus por onde 

iam. Por isso o evangelho se espalhou. Hoje temos que continuar falando de Jesus, como Samuelito 

fez. Muitas pessoas nascem e crescem sem nunca ouvirem falar de Jesus. Em cada geração temos a 

reponsabilidade de falar de Jesus.

 Depois da Palavra, orem novamente, pedindo em favor dos missionários. Orem pelo Pr. Renato e 
suas esposa Gláucia e seus dois filhos que trabalham com os índios no Maranhão

Orem também pedindo que Deus nos ajude a falarem de Jesus.

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

Quebra Gelo

Edificação

Apague as luzes e esconda um objeto no ambiente onde estão. Depois acenda a luz  peça que 

encontrem. 

Difícil  enxergar no escuro, fazer qualquer coisa no escuro não é? A vida também é assim sem Jesus. As 

pessoas vivem como que na escuridão.. Sem a luz de Jesus para dar esperança e alegria. Por isso temos 

que falar de Jesus, orar pelos missionários e ofertar , para que muitas pessoas ouçam de Jesus!

https://www.youtube.com/watch?v=5wgtoay1kf8&t=19s



