


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





Um canal muito legal, cheia de ideias para as 

crianças de 7 anos em diante. Muito top!!

Dicas de sites

Canal do youtube Manual do mundo



1 Caixa de sapato, 6 canudos, 10 pregadores, tinta 

guache, estilete ou tesoura,  papel de presente ou 

tecido e 1 bolinha de pingue pongue ou de papel 

1. Pinte os 5 pregadores de cores diferentes para 

cada time e deixe secar no sol

2. Corte as partes que fazem o gol do joguinho, 

conforme figura.

3. Encape ou enfeite a caixa conforme você quiser

4. Faça os furinhos com a tesoura por onde vão 

passar os canudinhos

5. Coloque os pregadores nas posições conforme 

figura. 1 goleiro, 2 defesas e 2 ataques

PRONTO!! SÓ BRINCAR!

Pebolim de caixa de sapato

Veja o que você vai precisar



ATIVIDADE 

BÍBLICA



Família é presente de Deus!
Pinte só os personagens que compõem sua família e escreva o nome deles



Nutrindo a autoestima de seus fihos
Pais amorosos preocupam-se em que seus filhos adquiram uma autoestima equilibradas. Como já devem imaginar, essa

palavrinha é muito importante para a felicidade e saúde emocional e deve ser cultivada, ensinada e modelada na infância e, assim,
perdurará até a fase adulta.

A autoestima baixa traz uma série de problemas emocionais ao longo da vida de uma pessoa. Comumente, essa pessoa
não consegue se amar, gostar de si mesma e tem dificuldade de amar outros. Luta com a inveja e com sentimentos de rejeição. Aos
seus olhos, os outros são melhores, mais bonitos e mais tudo que ela. Vive pra agradar aos outros, não porque quer fazer o bem, mas
porque tem uma necessidade constante e insaciável de ser aceita e mostrar seu valor.
ACHO QUE NÃO QUEREMOS ISSO PARA NOSSOS FILHOS!! Então, aqui vão as dicas.

1. A autoestima precisa do fator social ao redor (pais, irmãos, tios, avós, professores, amigos) para ser fortalecida. A criança precisa
sentir-se aprovada e amada incondicionalmente por seus pais. ¹O fundamental para o desenvolvimento da autoestima é o
reconhecimento que os pais expressam ao filho pelos seus comportamentos. Assim, é importante salientar o você na frase que explicita
o elogio e não apenas o comportamento: “Você me deixou feliz com seu boletim” é muito melhor que “As notas do seu boletim me
deixaram feliz”; É esse tipo de comunicação que melhor desenvolve a autoestima, uma vez que dá destaque à pessoa e não ao
comportamento.

2. Por outro lado, numa conversa corretiva, as palavras precisam recair sobre o comportamento e não sobre a criança. Retire o
“você” da questão e demonstre interesse em ajudar seu filho a corrigir o erro: “As notas de seu boletim não foram adequadas.
Porque você acha que isso aconteceu? Sei que você é inteligente! O que podemos fazer pra melhorar?” “A pirraça no supermercado
me deixou triste e, conforme combinamos, a TV está proibida por hoje”. Depois de algum tempo de uma conversa difícil, é
importante reafirmar o amor ao filho e nunca disciplinar com raiva. O ideal é se acalmar e depois ter a conversa.

3. Fazer coisas que o filho gosta e não que os pais gostam: Muitos pais querem agradar ao filho com aquilo que eles mesmos
gostam e não levam em consideração as preferencias do filho.

4. Dar atenção de qualidade numa conversa, interessando-se de fato sobre o que o filho tem a dizer ou o que está fazendo.

Há ainda muitos outros pontos que eu gostaria de salientar, mas nosso papo aqui é rápido e só pra fazer você pensar! Veja a seguir,
algumas outras dicas em forma de perguntas que você pode responder pra entender se você está trabalhando na autoestima de seu
filho.

Por @Elaine Pio

Saúde Mental Pais&Filhos

PASSE PELA QUARENTENA DE UM JEITO BOM!!



¹ e ² - Comportamento Humano – Maria Zilah da Silva Brandão, Fatima Cristina de Souza Conte, Solange Maria B. Mezzaroba. Santo André, SP: ESETec Editores 
Associados, 2002. 

² Nas duas últimas semanas: 

1. Eu tive tempo para conversar e fazer algumas atividades com meu filho, sem pressa para encerrar logo a interação?

2. Eu ensinei meu filho a fazer alguma coisa?

3. Eu saberia dizer que atividades meu filho gostaria de fazer em minha companhia?

4. Eu saberia dizer que atividades meu filho gostaria de fazer sem mim, com os amigos dele?

5. Eu fiz algo com ele para agradá-lo e não para me agradar? 

6. Eu lhe dei alguma demonstração clara de atenção, de carinho, de amor? 

7. Eu valorizei alguma coisa que ele fez, sem especificar critérios de qualidade ou nível de desempenho?

8. Eu lhe dei alguma forma de atenção, carinho, sem exigir antes nenhuma forma de comportamento adequado? 

9. Eu revi ações ou comentários meus, considerados excessivos, a partir de deixas fornecidas pela minha mulher ou por 

meu filho? 

10. Eu abracei meu filho, disse-lhe que o amo, que senti saudades dele, no exato momento em que me encontrei com ele, 

sem me preocupar com seus comportamentos, se estava suado, com roupa suja, despenteado etc.? 

11. Eu lhe dei alguma coisa de que ele gosta: uma bala, uma figurinha, uma flor, simplesmente porque me lembrei dele 

(não do que ele fez)

12. Eu lhe impus alguns limites que considerei necessários? 

13. Eu lhe disse algum “não”? 



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


