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Mensagem para
FAMIILIA
de Crianças

No mês de abril tivemos histórias e lições sobre Jesus, sua vida, morte e ressureição.

Acompanhamos os temas e campanha de oração junto com toda a PIBJC. Crianças e

juniores também dobraram seus joelhos em adoração e busca a Deus! Ele é nossa

torre, salvação, esperança e alegria! Deus abençoe você e sua família!

• O tema desta semana é “Ele Voltará-Prepare-se!” Jesus Voltará! Crianças e adultos precisam estra 

prontos, com Cristo em seus corações!

• Use o caderninho de oração da família.  Agradeça, interceda, peça e anote. Vamos revê-lo toda a 

semana.

• Tenha uma Bíblia em mão no momento da Palavra

• Compartilhem as tarefas.

• Usem o versículo de hoje no Denário.

• Se quiserem, podem ver o vídeo de domingo juntos novamente no IGTV PIBJC. Culto MIni

Dicas

b

Antes da edificação:

 Cada um fará uma oração com o que estiver no coração!

 Faça o período de louvor com o vídeo – sugestão: 
https://www.youtube.com/watch?v=djcOc8JSNlk
• Citem  e repitam juntos o versículo: 

Quebra Gelo

Louvor e oração

Vamos brincar de quem vai para o parque. Só vai para o parque quem levar Objetos que 
comecem com a Letra J. Tipo...eu vou para o parque porque vou levar jarro.  Cada um vai falando 
e de acordo com a senha, vai ou não para o parque. Quem está dirigindo a brincadeira, responde 
se ele pode ir ou não. Quem não disser uma palavra com J, não pode ir para o parque. Brinquem 
até todos descobrirem a senha.

Nossa Senha para subir com Jesus quando Ele voltar, é tê-lo em nosso Coração. Crer nEle como 
Salvador o confessá-lo como nosso Senhor!

https://www.youtube.com/watch?v=djcOc8JSNlk


Palavra

Atos 1: 1-11

•Versículo

“Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês o viram 
subir. Atos 1:11

•Jesus leva seus discípulos para uma montanha perto de Jerusalém, onde ele diz a eles todas as coisas que ele 
quer que façam depois que ele partir. Jesus diz aos seus discípulos para irem para casa e esperarem e o 
Espírito Santo de Deus virá a eles. ” Então”, ele diz,” depois disso acontecer, vão e contem a todos sobre 
mim.” Quando você diz a outras pessoas o que Jesus significa para você, isso os ajuda a aprenderem como 
eles podem amá-lo também!

•Jesus promete a seus discípulos. “Eu sempre estarei com vocês”. Então ele sobe ao céu e desaparece entre 
as nuvens. E seus discípulos veem tudo isso acontecer! Eles ainda estão lá parados na montanha, pensando 
sobre tudo que Jesus tinha acabado de dizer, quando dois anjos aparecem. Os anjos dizem a eles que Jesus 
foi para o Céu, e que um dia, ele voltará da mesma forma. Os discípulos de Jesus estão felizes e animados, e 
eles saem para fazer tudo aquilo que Jesus disse a eles.

•CONCLUSÃO

•Jesus foi muito mais poderoso que a morte, porque Ele ressuscitou, subiu para o Céu,  está vivo e um dia voltará. As 
pessoas nascem, crescem e morrem. Mas Jesus foi diferente, mostrando assim o grande amor de Deus (que mandou 
Jesus ao mundo para morrer pelos nossos pecados) e Seu poder (ressuscitando Cristo da morte) e um dia Nosso Jesus 
voltará como Rei! E todos nós, que temos Jesus em nosso coração, reinaremos com  Ele! 

Responda em família

•Como Jesus subiu e foi embora para o céu?

•Como Ele vai voltar?

•Quem vai poder reinar com Jesus?




