
ANTES E DEPOIS - LIÇÃO 13

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

Falar de amor é fácil. É um sentimento poético, uma palavra doce, uma emoção boa!  Falar de amor é 

falar de algo que “pode” mudar as pessoas e até o mundo... Falar de amor é fácil, mas demonstrar amor 

nem tanto... Abdicar de algo, abnegar-se, sair do conforto, tentar mudar o próprio jeito de ser...tudo em 

função de demonstrar amar alguem, exige esforço, dedicação, sacrifício. Foi o que Jesus fez por nós e 

o que Ele espera de nós! Não é falar de amor que marca o cristão como cristão... É A 

DEMONSTRAÇÃO DO AMOR, SEMPRE,  EM TUDO, EM TODOS E PARA TODOS.
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Mensagem para

Células 
de Crianças

❖ Faça o quebra gelo conforme revista. 

❖ Peça que cada criança diga uma frase de elogio a Deus e todas as outras digam amém! Depois ore 

pedindo que Deus manifeste sua presença durante o encontro.

❖ Sugestão de vídeo e louvor: “vamos amar uns aos outros” – Crianças DT 

(https://www.youtube.com/watch?v=8v-ZD1QYhas)

❖Faça  a ministração conforme sugestão da revista. Use novamente a figura do corpo para ilustrar que 

somos partes do corpo de Cristo.

❖ Ore pelos oikos conforme sugestão do momento do encontro. Anote-os 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




