


Maio: Crianças orando 

pela  família

!

Oração pela família em tempo de crise! 
Crianças de joelhos, família em pé!

www.pibjc.com

Um álbum de 
figurinhas, onde,
cada oração feita 
a cada dia, a 
criança cola uma 
figurinha. 
Imprima e faça 
com seus filhos

https://www.instagram.com/p/B-xeZXrh0oj4FkfISCvDrsF-tPMAxhme-gyAQ80/
https://www.instagram.com/p/B-xd3Sxh_Oe5yJFrU6u_JAEQbajvgkfJ1RJoBQ0/
https://www.instagram.com/p/B-xd3Sxh_Oe5yJFrU6u_JAEQbajvgkfJ1RJoBQ0/


Sugestão de Atividades 

Semanais

Feira do Denário, Aulas EBD e Culto Infantil
Devocional infantil/oração pela familia

Estudo da Lição da EBD com os Pais
Devocional infantil/oração pela família

Brincadeiras no Livro de Ideias
Devocional infantil/oração pela família

Culto no Lar Kids
Devocional infantil/oração pela família

Brincadeiras no Livro de Ideias
Devocional infantil/oração pela família

Estudo de versículos Feira do Denário
Devocional infantil/oração pela família





Imprima e brinque



1 – Carrinho de mão

Idade: a partir de 4 anos

Número de participantes: 2

Enquanto a criança coloca as mãos no chão, com os braços estendidos, o adulto 

(ou outra criança)

levanta suas pernas e empurra, como se fosse um carrinho de mão.

2 – Cinco Marias

Idade: a partir de 7 anos

Número de participantes: a partir de 1

Pegue cinco saquinhos de tecido e encha-os com areia ou arroz. Jogue as cinco marias no chão. Escolha uma, jogue para 

cima e pegue outra do chão, a tempo de pegar a primeira antes de cair. Na próxima rodada, jogue um saquinho para cima 

enquanto pega dois no chão e volta a recolher a primeira antes de cair. E assim sucessivamente.

3 – Telefone sem fio

Idade: a partir de 4 anos

Número de participantes: a partir de 4

As crianças devem ficar em círculo ou enfileiradas. A primeira cria uma mensagem e fala no ouvido da próxima. A mensagem 

vai passando adiante, cada um dizendo aquilo que entendeu. O último participante deve dizer, em voz alta, o que ouviu. Se 

estiver correto, o criador da mensagem vai para o fim.

4 – Mímica

Idade: a partir de 5 anos

Número de participantes: a partir de 4

Divida as crianças em dois times. Um participante deve se dirigir ao grupo adversário, que irá falar alguma palavra. A criança 

tem três minutos para representar, apenas com gestos, e o time deve adivinhar. O time que acertar mais, ganha.

5 – Boliche

Idade: a partir de 3 anos

Número de participantes: a partir de 2

Faça os pinos com garrafas pet, cheias até a metade. Depois, com uma bola, o jogador deve tentar derrubá-las. Em cada 

rodada, o participante pode tentar duas vezes.

Brinque em família!!



Que tal uma bandinha em casa?
Assim todo mundo pode tocar com as tias do Mini!

Chocalho

Tambor

Flauta Catanholas



ATIVIDADE 

BÍBLICA



JESUS AMA A TODOS.
ELE OUVIU A ORAÇÃO DE JAIRO E CUROU SUA FILHA

Marcos 5.40



Escreva ou desenhe porque você ama Jesus



Nutrindo a AUTOCONFIANÇA de seus fihos
Deixe seu filho fazer sozinho!!!

Semana passada falamos sobre autoestima. Pais amorosos preocupam-se em que seus filhos adquiram uma autoestima equilibrada. Os 
pais também criam e nutrem a autoconfiança. 

Existe sim, diferença entre autoestima e autoconfiança. Autoestima é gostar e apreciar-se a si mesmo. Autoconfiança é acreditar que você 
pode fazer coisas, e coisas lindas, bem feitas,  que irão te realizar e afetar positivamente a vida dos outros. Você olha prao que você fez e diz: 
Nossa!! Amei!! Por consequência, você vai se arriscando a fazer mais e mais.

Sempre senti uma grande reponsabilidade na formação da emoção de meu filho. Entre elas, essas duas coisinhas:  autoestima e 
autoconfiança. Palavras importantes que acredito, são muito necessárias para o bem estar emocional das pessoas. Que grande 
responsabilidade dos pais:  ambas são formadas no seio familiar. São formadas, modeladas e firmadas, incialmente e essencialmente, na 
família.

A autoconfiança, diferente da autoestima, não necessariamente precisa do fator social (pessoas no entorno de si) para que seja 
modelada. Mas é construída a partir das auto realizações. Quando seu filho quer subir no escorregador, o que você faz? Colocamedo nele, ou 
o ajuda a se sentir seguro até escorregar sozinho? Sim! A segunda opção é a correta pra gerar autoconfiança. A medida que a criança cresce, é 
necessário que ela realize tarefas e responsabilidades sozinha.

Pais que proporcionam aos seus filhos desafios, tais como subir em árvore, nadar, explorar, brincar na areia, no mar, jogar bola, ou 
basquete, etc. (claro, dentro de um ambiente seguro e com supervisão) criam condições para as crianças obterem autoconfiança provenientes 
das próprias atividades e experiências. Pais que impedem seus filhos de tais aventuras, restringem as oportunidades para que eles 
desenvolvam e reconheçam suas habilidades e criam um ambiente que  torna as crianças com medo, inseguras e sem autoconfiança. Esses 
são alguns exemplos. Podemos ainda falar de desenhar, construir, inventar, inovar, cantar, tocar, etc.

Dentro deste ambiente, pais precisam se preocupar ainda em propiciar ou permitir desafios que estejam dentro da capacidade etária das 
crianças. Um pai comprou uma cesta e bola de basquete para o filho. Mas quando foi instala-los, colocou na altura para um adulto. A criança 
tentou jogar, mas nunca acertava a cesta. Perdeu a confiança que poderia conseguir e desistiu. Se por várias vezes isto se repetir na vida desta 
criança, com frustrações consecutivas e constantes, sua autoconfiança será abalada.

Quando sua criança ou junior não conseguir fazer algo, avalie sua capacidade versus desafio. Se for o caso, diminua o nível do desafio ou 
adapte-o. Incentive-o indo junto, ensinando-o e depois permitindo que ele faça sozinho!
Esses e outros exemplos, como o de tarefas em casa, sempre acompanhados de sua supervisão no início e também de incentivo, elogios e 
correções assertivas, ajudarão na modelagem da autoconfiança de seu filho!  

Deus te abençoe!! Por @Elaine Pio

Saúde Mental Pais&Filhos

PASSE PELA QUARENTENA DE UM JEITO BOM!!



A Feira do Denário continua!!!
Entrega de versículo

Via chamada vídeo whats
Horário: Domingos das 10h15 às 11h

EBD
9h15 _as 9h30 – 1 a 2 anos
9h30 às 9h45 – 3 a 8 anos
9h45 às 10h – 9 e 10 anos

10h às 10h15 – 11 e 12 anos
Culto Mini – 17h30 

informações página seguinte

Informativos Mini

Youtube Canal PIBJC


