


Maio: Crianças orando 

pela  família

!

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

www.pibjc.com

Em anexo e PDF, 
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





App para crianças de 2 a 6 anos
Site para crianças e juniores 

7 a 11 anos

https://br.superbook.cbn.com/episodes

Com jogos, Bíblia ilustrada e com 
desenhos de episódios bíblicos que 

misturam ficção e verdades históricas

https://br.superbook.cbn.com/episodes


- 2 latinhas usadas (pomarola, ervilha milho... Aquelas que abrem 

puxando a tampa e não com abridor)

- 2 a 5 metros de barbante

- um furador de lata que pode ser um prego e martelo ou abridor de 

champagne

- tinta ou paple, teoura, cola para decorar  a latinha

Como fazer:

- Decore a sua lata como quiser, pintando, encapando com EVA ou papel

- Depois faça um furo pequeno no centro do fundo cada lata utilizando o 

prego e o martelo

- Passe o barbante através do furo e faça um nó grosso para evitar que o 

barbante saia pelo furo (faça isso nas 2 latas, unindo-as pelo barbante.

Brincar:

- Com o fio bem esticado, fale com a boca próxima de uma das latas e 

peça para alguém escutar do outro lado, depois inverter, quem falou 

agora escuta

Dicas:

- lave as latinhas com vinagre para não enferrujar e deixe secar

- o que garante o sucesso da comunicação é manter o fio totalmente 

esticado

Latofone

Veja o que você vai precisar



ATIVIDADE 

BÍBLICA



Use a Bíblia para a atividade desta semana. Vamos continuar a 
ensinar às crianças que a fidelidade a Deus pode ajudá-las em 

tempos de crise. Abra em Daniel 3: 8 a 27. Leia com muito 
entusiasmo, contando a história. Depois pergunte:

1.Qual foi o decreto do Rei?
2. Os três amigos obedeceram a ordem? Porque?

3. O que aconteceu como resposta fidelidade deles a Deus?
4. Como você pode ser fiel a Deus hoje, neste tempo que 

estamos passando?





Estresse e filhos

Este tempo de ficar em casa tem colocado à prova a paciência de muitos pais! Não tem sido fácil lidar com home office,
homeschooling e afazeres de casa. Muita prova!! Rsss .... E o que fazer quando a paciência se esgota, o estresse vem à flor
da pele e a vontade é de explodir e brigar?

O momento está exigindo muito esforço e um deles é que, em todo tempo, mantenhamos em mente o que é mais
importante. E o que é mais importante? Você pode parar agora um pouco e meditar nesta pergunta?
O mais importante é sua família e seu relacionamento com ela! Manter e cultivar este pensamento é essencial para evitar
algumas atitudes das quais você, com certeza, vai se arrepender. Então, antes de explodir, algumas dicas:

- Feche os olhos e respire fundo várias vezes;
- Raciocine sua atitude e suas emoções: Estão condizentes com o ocorrido? Mesmo que sim, a explosão só pioraria a

situação; Se não, mais um motivo para que você se acalme. Não podemos jogar no outro nosso estresse.
- Lembre-se do mais importante: “EU AMO MEU FILHO”. Vou repreendê-lo (se for o caso) em amor, respeito e

sabedoria;
- Se não conseguir se acalmar, explique para seu filho que você precisa ficar sozinho e vá para um lugar isolado, faça os

três primeiros itens novamente e ore pedindo graça a Deus, calma e serenidade.
- Fique ali até você se acalmar. Se for preciso, chore! O choro é um escape de alivio para suas emoções;
- Aí sim! Depois disto vá ao encontro de seu filho e explique que você saiu para se acalmar e se, se sentir pronto, tenha

a conversa que precisa ter. Se não, deixe para outro momento.

A recompensa de todo este esforço? Você vai agradar a Deus, vai se sentir em paz e o muito valioso de tudo: Seu filho vai
aprender com você que, não importa o tamanho do erro do outro, até para disciplinar ou repreender, precisamos
encontrar calma, amor e paciência!! E.... um dia ele vai te imitar!

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 1015h – 9  a 12 anos 
Culto – 17h30 às 17h50

informações página seguinte

Informativos Mini

Youtube Canal PIBJC

com 
Alessandra Rangel



Atenção!!  
A Feira do Denário continua!!!

 Cada tia terá em suas mãos a lista das crianças inscritas e anotará a quantidade de versículos entregues.

 Os pais devem fazer anotação nos versículos entregues por vídeo.

 Enviar a foto dos versículo para tia Elaine 98193-0666

 Quando nos reunirmos novamente estes versículos serão carimbados no caderno.

 3 anos – Marlen - 999995333

 4 anos – Marcela – 99736-6696

 5 e 6 anos – Fabiana – 999883638 e Gisele 999283-2936

 7 anos – Edilene – 99532-8303

 8 anos – Angela – 99694-3950

 9 a 12 anos – Eliane – 99976-1322

Continuamos a receber as inscrições virtualmente. Clique e baixe a ficha em

anexo. Preencha-a e pague via pic pay - @pibjc o valor de R$ 10,00. Envie a

ficha e o comprovante via whatsap para Elaine (98193-0666) e a criança já pode

participar a partir deste domingo, juntando-se a outras já inscritas.

 Continue escrevendo os versículos normalmente no caderno e ajudando a criança a memorizá-los.

 Neste domingo, de 10h15 às 11h00 (SOMENTE NESTE HORARIO) , as tias das salas da EBD irão

receber os versículos das crianças via CHAMADA de vídeo de whatsap, conforme lista logo abaixo.


