
ANTES E DEPOIS - LIÇÃO 15

 Faça o quebra gelo conforme revista. 

Ore com as crianças. Pergunte a elas quem pode orar e oriente-as a orar pedindo a Deus por sua 

presença no encontro.

 Faça edificação conforme sugerido na revista, porém, use mais o exemplo da obediência aos pais. 

Use as figuras e ao final mostre as atitudes positivas em contrapartida das negativas.

 Ore pelos oikos e acompanhe os pedidos no caderno e acompanhe as orações em todas as reuniões

Converse sobre o momento “Ganhando Amigos”. Vamos ensinar nossas crianças a falarem de Jesus! Dê 

exemplos práticos de como podem falar de Jesus: falando aos amigos que Jesus os ama. Entregando um 

panfleto, ajudando e sendo gentil com os colegas, convidando para célula, EBD e cultos. Isto é também 

servir a Deus na Missão que Ele nos deu!

Memorize o  versículo chave com as crianças

Dicas para a ministração

Fique ligado na agenda  PIBJC KIDS – 0 a 8 anos

Ensaio do coro – 3 a 8 anos – domingo às 9h na sede
O ensaio para a Cantata de Natal está a todo o vapor!!!

Dicas ao facilitador

As crianças olham, observam, notam, anotam e imitam o tempo todo os adultos que os rodeiam, 

especialmente pais e professores. Nós, lideres e “tios”, estamos nesta lista. E isto coloca sobre nós 

uma grande responsabilidade! Jesus disse: “Ai daquele que fizer tropeçar um destes pequeninos, seria 

melhor que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar” (Mateus 18.6). Eu não quero receber este “Ai” 

de Jesus! Ao contrário, quero, junto com voce, líder e tio, ser exemplo vivo da vida de Jesus, para que 

eles vejam em mim como vale a pena seguir a Cristo! Que Deus o abençoe e também a mim nesta 

tarefa maravilhosa. Que sejamos exemplos em todo o tempo para as crianças e para aqueles que nos 

rodeiam!

42 CARTA KIDS
25/11 a 1 de dezembro  |  2018

Mensagem para

Células 
de Crianças














