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Querido(a) Professor(a) 
de crianças...

Começamos a Campanha de Missões 

Estaduais 2015, com o seguinte tema 

e versículo:

Tema: 

Meu Coração Bate por Missões.

Versículo:

“Pois, onde estiver o seu tesouro, aí 

também estará o seu coração.”

Mt 6:21 (NVI).

Com estas informações gostaria de 

lhes apresentar pontos fundamentais 

de um coração que ama a Jesus, ou seja, 

um coração missionário. 

Estas verdades bíblicas os irmãos 

com toda sua didática e competência, 

terão oportunidade para transmitir ao 

coração de nossas crianças. 

Missões nasceu no coração de 

Deus, é algo sublime. Esta obra revela 

a supremacia de Cristo e anuncia sua 

Soberania, Senhorio e Majestade.

Fazer Missões não é uma tarefa 

opcional, é antes de tudo, um dever de 

cada crente (não importa a idade), uma 

ordem divina que obrigatoriamente 

precisa ser obedecida. Missão começa 

exatamente a partir do momento que 

Jesus entra no coração. Um coração 

 preparando um coração 
Missionário

com Cristo é missionário. Um coração 

sem Cristo é um campo missionário. 

Fazer missão é muito mais que apenas 

ir para algum lugar. Ela é realizada a 

partir do coração e do lugar onde a pes-

soa se encontra.

Meu profundo desejo é desafiar 

a todos que vivam com toda alegria 

fazendo com prazer a obra de Cristo 

onde estamos. Quem é de Cristo não 

pode ser apenas um crente, tem que 

ser um cristão, um missionário envol-

vido e pronto para dar tudo para o res-

gate dos que ainda se encontram sem 

Jesus, o único Senhor e Salvador. Quem 

ama se envolve, quem ama ora por mis-

sões, quem ama vai ao campo, quem 

ama contribui financeiramente! Onde 

está seu tesouro?

Seu grande desafio como professor 

(a) é transmitir estes conceitos e valo-

res à vida das crianças. Elas são o futu-

ro de nossas igrejas, o futuro de nossa 

nação. Uma criança missionária será 

um dia um cristão maduro, fervoroso, 

que anuncia o evangelho com ousadia. 

Estas crianças um dia serão os futuros 

missionários, evangelistas, pastores, 

pregadores do evangelho do Reino de 

Deus.

Pr. Flávio Lucius Aguiar Alves
Diretor de Missões e Des. de Igrejas
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Olá querido líder do Ministério de crianças! Que 
bom que esse material chegou às suas mãos! Espe-
ro que goste e aproveite muito. Sugiro um mês de 
campanha de Missões Estaduais, mas fique a vonta-
de para adequar tempo e ideias, são sugestões! 

Ideias para as atividades:

1). Decoração

2). Músicas

3). Endereço residencial dos missionários (para enviar cor-
respondência)

4). Cofre (para a criança ofertar para missões)

5). Acampadentro Missionário para juniores

6). Carta aos pais (tirar cópias e entregar às crianças ou aos pais)

7). Participação das crianças no culto da Consciência Mis-

sionária (Dia 26 de Julho)

8). Cultos temáticos aos domingos (manhã ou noite)

9). Material para o culto doméstico semanal (tirar cópia e 

      entregar para os pais a cada semana)

Abordaremos 05 de nossos Projetos Missionários:

    I. Capelania Hospitalar
  II. Pastoral Carcerária Batista
III. Projeto Allegro e Projeto Capelania Familiar
       (CEPAS)
IV. Plantação de Igrejas
  V. Capelania com Marinheiros

Talvez você esteja se perguntando, mas por que 
tratar desses assuntos com as crianças?

Desde pequenas, elas podem e devem ser ensi-
nadas a amar as pessoas e interceder por elas.

Devemos ensinar às crianças a importância do 
trabalho missionário, pois já são parte da igreja e 
no futuro, quando forem líderes, saberão motivar 
a igreja a amar missões.

Deus abençoe a campanha que será realizada 
em sua igreja! Que todos compreendam o desafio 
e a importância de nos envolvermos com a obra 
missionária!

Conte comigo, um grande abraço!

Simone Chanan
Coord. de Educação Cristã de Crianças

do Ministério com Crianças
Palavra para o líder 

Decoração
Decore o ambiente com o tema, divisa e projetos que 
serão abordados.

OS PROJETOS SÃO:

•Capelania Hospitalar
•Pastoral Carcerária Batista
•Projeto Allegro e Capelania Familiar (CEPAS – 
Centro Esperança  por Amor Social)
•Plantação de Igrejas em Foz do Iguaçu
•Capelania com Marinheiros

SUGESTÕES:

a) Fazer corações com os nomes dos projetos, colá-
los em grampinhos e prender nos grampos os nomes 
dos missionários que trabalham nos projetos:

b) O versículo fala de tesouro, confeccione um baú 
bem legal com papelão!

Esse baú, poderá ser utilizado no culto de encerramento da cam-

panha, para levar os cofrinhos que as crianças trouxeram de casa.

fonte: www.elo7.com.br

Músicas
A seguir, algumas dicas de músicas missionárias. 

CRIANÇAS DIANTE DO TRONO:

CD -  DAVI - CRIANÇAS DIANTE DO TRONO 7
Cada um dá aquilo que tem 

CD - CRIANÇAS DIANTE DO TRONO 
Amor do nosso Deus 

CD - VAMOS COMPARTILHAR
Acenda Luz

Missionariozinho
Vamos compartilhar

CD -  QUEM É JESUS
Porque me amou tanto assim

Quem é Jesus

CRISTINA MEL

CD -  CRISTINA MEL & OS VEGETAIS
Minha pequena luz 

CD - TEMPO DE SER CRIANÇA
Soldadinho 

Decoração e Música
Trazemos para você Líder do Ministério Infantil, algumas sugestões de como decorar os 

ambientes para o mês de Missões Estaduais e algumas canções.

Deixe a sua criatividade te levar!

Passo a passo completo em:
www.artesanatopassoapassoja.com.br
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Uma das atividades do Acam-
padentro é escrever cartas para 
os missionários. Faça um “mis-
sionário secreto” (amigo secre-
to), para que a criança escolha o 
nome do missionário para quem 
vai enviar sua cartinha. Leve os 
envelopes e ensine os juniores a 
fazerem o preenchimento. Eles 
poderão escrever para mais de 
um missionário, se quiserem.  

Coloque as cartinhas no cor-
reio na mesma semana.

Abaixo a lista de todos os mis-
sionários do Paraná. 

Os seis primeiros são os 
missionários ênfases da 

campanha.

Ericson Pereira Chagas
Projeto Capelania Hospitalar
Rua Guaratuba, 662 – ap. 404-Ahú
80.540-260 - Curitiba - Pr

Fabiano Pires Martins
Ericka Alessandra da S. Martins
Pastoral Carcerária Batista
Rua E. Luiz Piana, 400  Bl 05 Ap. 204 
Fazendinha
81.230-380 - Curitiba - Pr

Flávio Augusto Rezende Machado
Fabiana Cristine de S. S. Machado
Frente Missionária em Foz do Iguaçu
Rua Joaquim Guimarães,  97 
Jardim São Saulo I
85.856-360 - Foz do Iguaçu - Pr

Jamil Leal Santana
Anelize Kelly Santana
Projeto Capelania Familiar - CEPAS
Rua Adriano Rocha,  40 
Jd. Itapoá
86.080-678 - Londrina - Pr

Endereço dos Missionários
Rose Andréia C. Mendes Ferreira
Projeto Allegro - Cepas
Florindo Salvador, 300 - casa 13
Jd  St  Thomás
86.073-510 - Londrina - Pr

Rivelino dos Santos
Capelania com Marinheiros
Acesso João Batista Teixeira,  6 
Estradinha
83.206-075 - Paranaguá - Pr

Alexandre T. Katayama
Alecia Nomura
Frente Missionária em Assai
Rua Akira Furukawa, 195  - Jd. Veneza
86.220-000 - Assaí - Pr

Alexsandro Nascimento de Oliveira
Ligia Meireles Reis de Oliveira
Frente Missionária 
Cap. Leonidas Marques
Avenida Iguaçú, 149 - ap  01
Centro
85.790-000 - Cap. L. Marques - Pr

Arlindo Marques Pereira Filho
Ivone Theodoro P. Pereira
Congregação Batista em Guaraguaçú
Rua Vereador Paulo Saporski, 73 
Centro
83.280-000 - Guaratuba - Pr

Carlos Couto
Zélia Maria de Oliveira Couto
Projeto Capelania Rodoviária
Rua Tocantins, 16 – casa
Padre Jackson
83.221-450 - Paranaguá - Pr

Cícero Alves Sampaio
Salete Fiorin Sampaio
Frente Missionária Mangueirinha
Rua Francisco Ferreira dos Santos, 152 
85.540-000 - Mangueirinha - Pr

Cristiano dos Santos Rosa
Frente Missionária em Ramilândia

Rua Valdomiro Rafaelli Duarti,  145 
85.888-000 - Ramilândia- Pr

Daurio Valdino de Lara
Marisa Ribeiro de Lara
Cong. Batista em Quedas do Iguaçu
Rua das Cidreiras, 446  Luzitania
85.460-000 - Quedas do Iguaçu -Pr

David Pereira de Novaes
Rosana Maria Moreira de Novaes
Projeto Vida
R. Sen. Accioly Filho, 662 - bloco 03  ap. 14
CIC
81.310-000 - Curitiba -Pr

Dilson Carlos Kleinhans
Vania Clotilde Kleinhans
Projeto Monte Sião
Rua Theodorico dos Santos,  203 
Costeira
83.203-450 - Paranaguá -Pr

Edeilson da Costa Oliveira
Priscila Soares Oliveira
Congregação Batista do Parque
Rua João Adamowicz,  16 Neves
84.020-441 - Ponta Grossa - Pr

Ediuson Aparecido da Costa
Sonia Couto de A. Costa
Frente Missionária Cafelândia
Rua Simão Heizen,  355 
Parque São Paulo
85.415-000 - Cafelândia - Pr

Eliel Castanho
Maria Celia da Silva Castanho
Frente Missionária Engenheiro Beltrão
Avenida Renil Polato,  1107 
Centro
87.270-000 - Eng. Beltrão - Pr

Elizabete Pinto Teixeira
Frente Missionária Tríplice Fronteira
Rua João Dutra, 353  - Frente
Jardim   N. Horizonte
85.855-725 - Foz do Iguaçu - Pr

Elizionor Monteiro de Almeida
Projeto Caminhoneiros de Cristo
Rua Jaime Rodrigues da Rocha, 412 - 
Capão Raso
81.150-130 - Curitiba - Pr

Enrique Costa Alde
Marnízia dos Santos C. Alde
Igreja Batista em Grandes Rios
Rua Paulo Monteiro, 263 - q. 09
lote  09
86.845-000 - Grandes Rios - Pr

Eugênio José Gioppo Nunes
Daniela Petró
Projeto Atalaia
Rua José  Rissato, 121 - casa  3
Capão da Imbuia
82.800-250 - Curitiba - Pr

Gedeon Santos de Freitas
Alexandra Silva de Freitas
Frente Missionária Lindoeste
Rua Rio Grande do Sul, 551 - Fundos
85.826-000 - Lindoeste - Pr

Harley Christian Pereira Carvalho
Rozeane Soares B. Carvalho
Frente Missionária Vera Cruz do Oeste
Rua Heiji Sakai,  246 - Centro
85.845-000 - Vera Cruz do Oeste - Pr

Ivanilde Regina Santana
Projeto Vida
Rua Mandirituba, 2101  - bl. A - ap. 402
Sítio Cercado
81.925-540 - Curitiba - Pr

Jackson Fernandes de Oliveira
Selma Regina dos Santos de Oliveira
Igreja Batista Verdade
Avenida Visconde de Mauá, 273 - ap. 11
Vila Oficinas
84.045-100 - Ponta Grossa - Pr

Jonathan Lebedieff dos Santos
Projeto Capelania Hospitalar
Rua Padre Francisco Chylaszek, 406 - 

casa - Jardim Gabineto
81.280-030 - Curitiba - Pr

José Antonio Gomes 
Talita da Silva Gomes
Frente Missionária em Barboza Ferraz
Rua D. Pedro, 948 
Vila Roque
86.960-000 - Barbosa Ferraz - Pr

Josiane Favoreto de Souza
Projeto Capelania Hospitalar
Rua Francisco Schuartz, 115 
Planta Araçatuba
83.301-560 - Piraquara - Pr

Levina Moreira
Projeto Vida
Rua Gen. Potiguara, 487 - bl 22 . 
ap. 34 - Novo Mundo
81.050-500-Curitiba - Pr

Leonan Carvalho da Silva
Juliane da Silva Marins Carvalho
Frente Missionária Santa Fé
Rua São Paulo, 254 
Centro
86.770-000 - Santa Fé - Pr

Maria Irene Sampaio Pires
Projeto Capelania Hospitalar
Rua Marte, 2143  - Sítio Cercado
81.910-340 - Curitiba - Pr

Mario Igor Shimura
Marcia Sayuri Y. Shimura
Missão Amigos dos Ciganos
Avenida Mandacarú,  2071 casa 41
Vila Santa Izabel
87.080-000  - Maringá - Pr

Odair Ferreira Borges
Alessandra Fortunato Borges
Frente Missionária em Capanema
Rua Rio de Janeiro,  15 -  Santa Cruz
85.760-000 - Capanema - Pr

Paulo Pereira de Novaes
Luiza Pires P. de Novaes
Projeto Vida
Rua Sebastião Scolaro,  122 
Cidade Industrial
81.170-040 - Curitiba - Pr

Pedro Roberto de Deus
Roseli Aparecida B. P. de Deus
Igreja Batista em Realeza
Rua Progresso, 2656 
Jardim Marchesi
85.770-000 - Realeza - Pr

Robson Carvalho Olah
Valdira Batista Olah
Cong. Batista em Planalto e Pranchita
Rua  Curitiba , 311 - Centro
85.750-000 - Planalto - Pr

Rodrigo Paz da Costa
Adriana Lucindo Paz da Costa
Frente Missionária em Itaipulândia
Av. Aparecida do Oeste, 2150
85.880-000 - Itaipulândia - Pr

Sergio Eduardo da Silva
Andréia de Menezes
Igreja Batista em Paraíso do Norte
Rua Castro Alves, 350 - Fundos
Centro
87.780-000 - Paraíso do Norte - Pr

Sergio Pereira Cruz
Sara Teixeira Alves Cruz
Frente Missionária em Agro Cafeeira
Rua Argemiro Luiz Fontana, 336 
Jd Tropical
85.887-000 - Matelândia - Pr

Sheila de Souza Moreira
Missão Amigos dos Ciganos
Rua Helena Andretta de Oliveira,  113 
bl 1 - ap 41 - Uberaba
81.560-235- Curitiba - Pr
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Baú do Tesouro
Entregue o cofre no primeiro 

culto da campanha. Avise que as 
crianças deverão trazê-lo nova-
mente no culto da Consciência 
Missionária, dia 26 de Julho.

Acampadentro Missionário 
para juniores

Fazer no final da campanha.

Duração: 1 noite
Local: templo ou casa
Início: 21h
Término: 10h
Decoração
Decorar o local com bexigas em for-
mato de coração:

Escrever o tema bem grande 
em uma cartolina e colocar na 
parede.

Use o baú feito para decoração 
da classe e coloque dentro o 
versículo.

Programação e 
Sugestões de atividades:

21h Chegada dos juniores
21h30 Jantar ou lanche
22h Teatro, fantoche, história
23h Atividades

Em uma folha sulfite, colar 6 co-
rações coloridos e dentro de cada 
coração escrever os nomes dos pro-
jetos e o nome dos missionários que 
estão à frente do projeto. Fazer um 
furinho na folha sulfite para que a 
criança possa pendurá-la em casa.

Material, Acampadentro e Atividades
Aqui você terá algumas dicas de como utilizar os materiais de Missões Estaduais e 

sugestões de atividades com as crianças.

  Carta aos Pais

Estamos em campanha de Missões Estaduais e acreditamos que esse 
assunto não deve ser tratado somente na igreja. Nos próximos domingos 
vocês receberão sugestões de devocionais e atividades para realizarem o 

culto doméstico com seus filhos durante a semana.

Não será nada complicado, nem que demande muito tempo, mas é im-
portante que vocês separem um tempo durante a semana para orar com 
seu (s) filho (s) por missões estaduais.

Tema da campanha: 
MEU CORAÇÃO BATE POR MISSÕES, 

Versículo: 
“Pois, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração.” 

Mt 6:21 (NVI).

Seu filho levará para casa um cofrinho missionário que será devolvido 
no dia do culto da Consciência Missionária. Será uma ótima oportunidade 

para ensiná-lo a contribuir com missões.

Conte com nossa ajuda, apoio e oração!

Um grande abraço

Simone Chanan
Coord. de Educação Cristã de Crianças

Compre argolas de chaveiro para 
fazer chaveiro com coração de ori-
gami. Ensine as crianças a fazerem o 
coração e peça para que escrevam o 
tema da campanha. Essa pode ser a 
lembrancinha do Acampadentro. 

Faça um “missionário secreto” (ami-
go secreto). A criança tira o nome do 
missionário e escreve uma cartinha 
para ele (endereço dos missionários 
página 06). Ensine como fazer o pre-
enchimento do envelope. Deixe as 
cartas prontas para serem enviadas 
na mesma semana.

00h30 Hora de dormir 
7h30 Hora de despertar e arru-
mar as coisas
8h Café da manhã
8h30 Atividades

Gincana com perguntas
Formule as perguntas levando 
em conta o que ensinou durante 
a campanha (de 15 a 20 pergun-
tas). Faça tortas de chantily para 
quem errar levar uma tortada.

10h Hora de dar tchau
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A igreja começou uma campanha especial, a Campanha de 
Missões Estaduais! A ideia é que a igreja fale sobre missões 
em nosso Estado.

Conversar sobre o que é fazer missões, o que é Missões Esta-
duais e a importância de ajudarmos os missionários que estão 
trabalhando no Paraná.

Nosso tema:
MEU CORAÇÃO BATE POR MISSÕES.

Esse tema quer dizer que devemos amar missões! Ficar felizes 
por falar de missões, orar pelos missionários e ajudá-los com 
nossas ofertas.

Nosso versículo: 
“Pois, onde estiver o seu tesouro, aí também 

estará o seu coração.”  
Mt 6:21 (NVI).

Estudo de hoje: Capelania Hospitalar. 

Objetivo: 
Conhecer sobre o capelão, missionário Ericson Pereira Cha-
gas e aprender sobre Capelania Hospitalar. 

O missionário que trabalha com Capelania Hospitalar no Para-
ná é o missionário Ericson Pereira Chagas, casado com Dionil-
de Chagas, tem dois filhos.

Conversar com as crianças sobre CAPELANIA: o que é, como 
é feita, para que serve...

Abaixo uma explicação do missionário Ericson, que trabalha 
nos hospitais (Ler para as crianças).

“Quando a criança está dodói no hospital, nós vamos cantar, 
contar histórias e pedir ao papai do céu por elas, e alegrarmos 
as crianças para se sentirem melhor. Acreditamos que o Papai 
do Céu sara o dodói das criancinhas ou dos seus familiares. Seria 
mais ou menos isso, somos os filhos do papai do céu que levam 
alegria a um lugar triste: o hospital!”.

Ensinar às crianças porque falamos de Jesus para as pessoas 
que estão nos hospitais.

Texto Bíblico: Marcos 10.46-53

Sugestão para introdução da história:

Vendar os olhos de uma das crianças e pedir para que ela iden-
tifique sons e cheiros, depois contar a história de como Jesus 
curou o cego Bartimeu.

Cultos Temáticos 
-domingo de manhã ou noite-

Capelania Hospitalar - 1º domingo

Cultos Temáticos 
-domingo de manhã ou noite-

Pastoral Carcerária Batista - 2º domingo
A igreja começou uma campanha especial, a Campanha de 
Missões Estaduais! A ideia é que a igreja fale sobre missões 
em nosso Estado.

Conversar sobre o que é fazer missões, o que é Missões Esta-
duais e a importância de ajudarmos os missionários que estão 
trabalhando no Paraná.

Nosso tema:
MEU CORAÇÃO BATE POR MISSÕES.

Esse tema quer dizer que devemos amar missões! Ficar felizes 
por falar de missões, orar pelos missionários e ajudá-los com 
nossas ofertas.

Nosso versículo: 
“Pois, onde estiver o seu tesouro, aí também 

estará o seu coração.”  
Mt 6:21 (NVI).

Estudo de hoje: Pastoral Carcerária Batista. 

Objetivo:
Conhecer sobre o missionário Fabiano Pires e aprender sobre 
a Pastoral Carcerária Batista. 

A Pastoral Carcerária Batista, é um ministério que atua através 
de missionários e voluntários levando o evangelho aos presos 
através de cultos, estudos bíblicos, discipulados, orações entre 
outros.

A CBP em parceria com a Junta de Missões Nacionais, realiza 
um trabalho em presídios denominado Pastoral Carcerária Ba-
tista e o missionário vinculado a este projeto é Fabiano Pires, 
casado com Ericka, tem dois filhos.

Os batistas paranaenses, através da CBP, adquiriram uma casa 
para receber as mulheres que saem da prisão e não tem pra 
onde irem. O nome do projeto é: Reconstruindo Sonhos.

A Bíblia conta a história de várias pessoas que foram presas: 
José do Egito, Paulo, Jeremias...

1) Conversar com as crianças sobre como é a prisão, deixar 
também que elas falem.

2) Explicar por que muitos vão para a prisão e mostrar a impor-
tância de ajudar as pessoas que estão presas.

As crianças deverão entender a importância de orar pelos mis-
sionários que estão trabalhando com os presos, para estes se 
arrependam e tenham um encontro com Jesus.

Contar a história do missionário Paulo, que foi preso por falar 
de Jesus. 

Texto Bíblico: Atos 16. 16-34.

Dica: Imagine as perguntas que as crianças podem fazer e já 
faça algumas pesquisas! Com certeza você não vai saber to-
das as perguntas que elas farão, mas já estará preparado para 
algumas!

Sugestão para contar a história:
Use rolinhos de papel higiênico decorados com os persona-
gens:  a escrava, seus senhores, Paulo, Silas, magistrado, carce-
reiro. Leva-los prontos. Com os rolinhos decorados, encenar a 
história bíblica.

Dica: Recorte imagens de revistas para fazer os rostos dos 
personagens.

Motivos de oração:
• Pelo missionário Fabiano e sua família
• Pelas presas que estão na Casa de Passagem
• Pelos voluntários do projeto

Atividade:
• Tirar cópias do desenho da casinha que representa a Casa de 
Passagem, para as crianças pintarem (pág. 17). 

• No culto doméstico elas irão recortar e montar a casinha. 
Entregar para os pais a ordem do culto doméstico junto com a 
casinha já pintada (pág. 15 - 2ª semana). 

Sugestões para apresentação do projeto:
Capelania Hospitalar.

1. Montar uma caixinha de primeiros socorros com brinque-
dos que imitam os aparelhos que os médicos utilizam: estetos-
cópio, termômetro, injeção, bandaid, jaleco. Começar brincan-
do com as crianças, fazendo de conta que irá atendê-las. Na 
sequência explicar que tem pessoas que ficam muito tempo no 
hospital fazendo tratamento. Deus chamou alguns missioná-
rios para levar alegria às pessoas que estão nos hospitais.

2. Fazer uma encenação com as crianças. Os personagens são:
a) Médico (criança)
b) Paciente (criança)
c) Acompanhante do paciente 
d) Capelão (adulto)

Encenação:
O paciente entra com dor e com papéis, que imitam exames na 
mão, o médico examina, e fala que a pessoa ficará no hospital 
por vários dias.
O paciente fica no hospital.
O professor fala para as crianças que se passaram alguns dias, 
e o paciente continua no hospital.
De repente, entra o capelão com nariz de palhaço e começa a 
brincar com o paciente.
Com certeza as crianças vão assistir tudo com muita alegria e 
atenção. 
No final, o capelão, pergunta se pode orar com a criança, ele 
fala um pouco de Jesus, do Seu poder e que Ele está sempre 
conosco, ora com a criança e sai.
O paciente e seu acompanhante ficam felizes, porque agora 
sabem que eles nunca estarão sozinhos, e Jesus irá cuidar de-
les sempre.

Motivos de oração: 
• Ericson Chagas e sua família
• Pelos doentes
• Pessoas que trabalham no hospital

Atividades:
• Montar um cartão, em forma de coração com as crianças, 
onde será colada a sugestão de culto doméstico da semana 
(pág 15-1ª semana).

• Montar o cofrinho missionário para a criança levar para casa 
e explicar que ela deverá trazer no dia do culto da Consciência 
Missionária.

• Encher as luvas de médico como se fossem bexigas para as 
crianças colorirem com canetinha.
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A igreja começou uma campanha especial, a Campanha de 
Missões Estaduais! A ideia é que a igreja fale sobre missões 
em nosso Estado.

Conversar sobre o que é fazer missões, o que é Missões Esta-
duais e a importância de ajudarmos os missionários que estão 
trabalhando no Paraná.

Nosso tema:
MEU CORAÇÃO BATE POR MISSÕES.

Esse tema quer dizer que devemos amar missões! Ficar felizes 
por falar de missões, orar pelos missionários e ajudá-los com 
nossas ofertas.

Nosso versículo: 
“Pois, onde estiver o seu tesouro, aí também 

estará o seu coração.”  
Mt 6:21 (NVI).

Estudo de hoje: Projetos realizados no CEPAS. 

Objetivo:
Conhecer os missionários que trabalham com os projetos de-
senvolvidos no CEPAS.

Projeto Allegro: missionária Rose Andréia, casada com Izau-
mar Ferreira, tem dois filhos.
Projeto Capelania Familiar: missionário Jamil Santana, casa-
do com Anelize, tem dois filhos.

Texto Bíblico: Atos 9.36-42.

Sugestão para contar a história.

Convide uma irmã da igreja para representar Dorcas e contar 
o que aconteceu com ela, se possível, vestida a caráter.

Apresentar o CEPAS e seus projetos ALLEGRO e CAPELA-
NIA FAMILIAR.

O CEPAS foi fundado no ano de 1990, por iniciativa da Igreja 
Batista Monte Sião. Surgiu para oferecer cursos aos adoles-
centes da região norte de Londrina, uma região muito carente. 

Hoje o CEPAS oferece várias oficinas: Esporte, Dança, Teatro, 
Circo, Contação de Histórias, Jogos, Brincadeiras e Leitura. O 
projeto é mantido com bazares, doações e voluntariado. 

Projeto Musical Allegro: liderado pela missionária Rose An-
dreia, ensina crianças e adolescentes de 06 a 17 anos. O Pro-
jeto atende a 240 alunos com aulas de piano, teclado, violino, 
violão, flauta doce (soprano, contralto e tenor), coro de flauta 

doce, canto coral e orquestra. 

Projeto Capelania Familiar: liderado pelos missionários Jamil 
Santana e Anelize, as famílias das crianças, quando possível, 
recebem a visita dos missionários e são acompanhadas por 
eles. 

Testemunho do Missionário Jamil Santana

Nosso trabalho tem sido muito gratificante. Atendemos 180 
crianças no contra turno escolar, desenvolvemos um trabalho de 
evangelismo com devocionais duas vezes por semana, reunimos 
as crianças, louvamos a Deus, oramos e as crianças ouvem his-
tórias bíblicas contadas pela nossa equipe que é sempre muito 
disposta. Na sexta-feira fazemos um encontro com os adolescen-
tes onde falamos de vários assuntos e ensinamos o que a Pala-
vra de Deus ensina. Aos domingos pela manhã tomamos café, 
compartilhamos da palavra, oramos e em seguida um joguinho 
de futebol. Nosso trabalho no dia a dia vem sendo completo com 
aconselhamentos individuais e em grupos. Nossa família traba-
lha dentro do projeto, onde nossa filha de 14 anos, Julia, auxilia 
como monitora no projeto de música e Calebe, de 6 anos, parti-
cipa do projeto. Estamos juntos no reino e pelo reino. Dia a dia 
louvamos a Deus por estarmos aqui.

Motivos de Oração:
• Pela conversão das famílias
• Pelos estudos bíblicos 
• Reforma do espaço físico do projeto
• Sustento espiritual, físico, emocional e financeiro da família
• Pelos missionários dos Projetos e suas famílias

Atividade:

Entregar a atividade (pág .18) para as crianças colorirem e 
junto a essa folha de atividades, anexar o roteiro do culto do-
méstico, para criança recortar e colar com os pais (pág. 15 - 3ª 
semana).

Cultos Temáticos 
-domingo de manhã ou noite-

CEPAS - Centro Esperança por Amor Social - 3º domingo

Fonte: meustrabalhospedagogicos.blogspot.com.br/2011/05/algunas-bonecas-e-roupinhas-para-vestir.html

A igreja começou uma campanha especial, a Campanha de 
Missões Estaduais! A ideia é que a igreja fale sobre missões 
em nosso Estado.

Conversar sobre o que é fazer missões, o que é Missões Esta-
duais e a importância de ajudarmos os missionários que estão 
trabalhando no Paraná.

Nosso tema:
MEU CORAÇÃO BATE POR MISSÕES.

Esse tema quer dizer que devemos amar missões! Ficar felizes 
por falar de missões, orar pelos missionários e ajudá-los com 
nossas ofertas.

Nosso versículo: 
“Pois, onde estiver o seu tesouro, aí também 

estará o seu coração.”  
Mt 6:21 (NVI).

Estudo de hoje: Capelania com Marinheiros.

Objetivo
Conhecer sobre o missionário Rivelino dos Santos e aprender 
sobre Capelania com Marinheiros. 

O missionário Rivelino dos Santos trabalha com Capelania 
com Marinheiros, casado com Liana Santos, quatro filhos.

Veja o testemunho do missionário Rivelino:

O trabalho de Capelania com Marinheiros apresenta grandes de-
safios em alcançar os marinheiros estrangeiros que chegam ao 
nosso país. Deus mesmo mostra seu cuidado para com eles desde 
os tempos da antiguidade. Quando estou a bordo sempre procu-
ro lembrar aos marinheiros (estrangeiros em nosso país) que há 
um Deus que se importa com eles e que pode cuidar deles por 
onde eles forem, em qualquer país onde estiverem.

Texto Bíblico: Mateus 14.22-33

Sugestões para contar a história:

Mostrar imagens de barcos e navios e contar que Jesus anda-
va de barco com seus discípulos.
Usar uma bacia com água e um barquinho feito com esponja 
para contar a história.

Motivos de Oração:
• Pelo missionário Rivelino e sua família
• Pelos marinheiros que ele aconselha
• Pelas famílias dos marinheiros

Cultos Temáticos 
-domingo de manhã ou noite-

Capelania com Marinheiros - 4º domingo
Atividade:

Você vai precisar de:

a) Esponja
b) Canudo para o mastro
c) Papel ou plástico para a bandeirinha
d) Tesoura
e) Cola

A montagem é muito simples: primeiro corte um dos lados da 
esponja, fazendo o formato do barco; depois, corte um triân-
gulo ou retângulo para ser a bandeirinha. Você pode inventar 
formatos diferentes para cada barco.

Cole a bandeirinha no mastro (canudo) e espete-o na esponja. 
Seu barquinho já está pronto para ir pra água.

Fonte: www.casadobrincar.com.br/site/fui-eu-que-fiz-barquinho-de-esponja/

Atividade:
Entregar a sugestão do culto doméstico com uma folha de 
papel sulfite em branco para desenhar um barco (pág. 16-4ª 
semana).
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A igreja começou uma campanha especial, a Campanha de 
Missões Estaduais! A ideia é que a igreja fale sobre missões 
em nosso Estado.

Conversar sobre o que é fazer missões, o que é Missões Esta-
duais e a importância de ajudarmos os missionários que estão 
trabalhando no Paraná.

Nosso tema:
MEU CORAÇÃO BATE POR MISSÕES.

Esse tema quer dizer que devemos amar missões! Ficar felizes 
por falar de missões, orar pelos missionários e ajudá-los com 
nossas ofertas.

Nosso versículo: 
“Pois, onde estiver o seu tesouro, aí também 

estará o seu coração.”  
Mt 6:21 (NVI).

Estudo de hoje: Plantação de igrejas. 

Objetivo
Conhecer sobre o missionário Flávio Machado, sua família e 
aprender sobre Plantação de Igrejas. 

Pergunte para as crianças quem já plantou alguma coisa, como 
foi, o que aconteceu, se demorou em crescer, se precisou cui-
dar...

Conte a parábola do semeador. 

Texto Bíblico: Mateus 13. 3-8

Sugestão para contar a história:

O site: www.max7.org, é uma biblioteca livre com recursos 
ministeriais do mundo todo, eles tem um vídeo lindo que conta 
essa história. 

Acesse o link abaixo:
www.max7.org/resource.aspx?id=fb7b129a-5b6e-43b-
3-af18-485d44e36b3d e assista a história.

Abaixo uma explicação do trabalho do missionário Flávio Ma-
chado na cidade de Foz do Iguaçu.

O missionário Flávio Machado e sua família começaram o traba-

lho na cidade de Foz do Iguaçu, em Julho de 2014. É nessa cidade 

que ficam as Cataratas do Iguaçu. Começaram uma nova igreja, 

através de pequenos grupos. Dois pequenos grupos se reunem 

sempre e mais dois estão começando. Também trabalham com 

um grupo de estudos com 30 crianças e adolescentes entre 04 e 

14 anos. Trabalham para alcançar 10 pequenos grupos espalha-

dos por toda a cidade, atingindo escolas, asilos, órgãos públicos e 

penitenciárias. A equipe que trabalha com o pr. Flavio, é formada 

pela família dele: o pastor, sua esposa Fabiana e suas filhas, Me-

lina 12 anos, Sarah 10 anos e Petra 8 anos. Eles trabalham em 

bairros pobres, casas e nas ruas com barracas.

Motivos de oração:
• Aquisição de um terreno para construção de um templo
• Pela saúde do missionário Flávio e sua família
• Pela cidade de Foz do Iguaçu
• Pelos bairros onde trabalham

Atividade:
• Dobrar uma folha sulfite ao meio para montar um cartão. Na 
capa pedir para que as crianças desenhem árvores frutíferas e 
dentro, colar a sugestão do culto doméstico da semana (pág. 
16 - 5ª semana).

Cultos Temáticos 
-domingo de manhã ou noite-

Plantação de Igrejas - 5º domingo

Participação das crianças no
Culto da Consciência Missionária

Esse é o culto de encerramento da campanha.
Nesse dia as crianças trarão os cofrinhos que leva-
ram para casa no início da campanha. Peça para que 
coloquem seus nomes no cofrinho. 

Coloque os cofrinhos dentro do baú do tesouro 
confeccionado para decoração. No momento dos 
dízimos e ofertas, as crianças entrarão carregando 
o baú e o abrirão. Cada criança pegará seu cofrinho 
para devolvê-los.

26 DE JULHO
dia da consciência

Missionária

Texto Bíblico: Marcos 10.46-53

Colocar uma venda em um dos mem-
bros da família e pedir para ele identifi-
car cheiros e sons e lembrar a história de 
Bartimeu.
Ler o testemunho do pr. Ericson:

Capelania Hospitalar
Um menino que vamos chamar de Car-
los, foi internado com câncer no hospi-
tal de Clinicas, em situação muito grave. 
Durante 6 meses ele morou no hospital, 
foi feito um tratamento intenso por toda 
a equipe do hospital para salvar sua vida: 
médicos, enfermeiros, nutricionistas, 
psicólogos, assistentes sociais e o pes-
soal do voluntariado pastoral do qual 
faço parte. Graças ao bom Deus o mila-
gre aconteceu, ele foi curado e hoje não 
mora mais no hospital. No seu aniversá-
rio, ainda no hospital, eu e o pr. Elion a 
pedido da equipe que cuidava dele, can-
tamos parabéns, oramos e agradecemos 
pela sua vitória. Precisamos que vocês 
orem por nós para que estas portas con-
tinuem abertas para o Evangelho, isso é 
gratificante demais! Abraço, pastor Ca-
pelão Ericson Chagas.

Momento de Oração: 
•Pelo pastor capelão Ericson Chagas
•Pelos enfermos 
•Pessoas que trabalham nos hospitais

Atividade em família:
Atualmente, as famílias não têm mais 
tempo para conversar e brincar. Apro-
veite esse tempo para examinar seu 
filho, como se você fosse o médico e 
faça uma avaliação “cocegtiva” (fazer 
cocegas) e verifique se o nível dele de 
cócegas está bom! Deixe-o fazer o mes-
mo em vocês! Com certeza será um mo-
mento muito gostoso.

1ª 
semana

Cultos Domésticos
2ª 

semana

Texto Bíblico: Atos 16. 16-34.

Ler o testemunho do filho do pr. Fabia-
no, o Lucas Fabiano.

Pastoral Carcerária Batista

Desde que nasci era levado pelos meus 
pais, aos domingos, à igreja. Cresci nos 
caminhos de Deus com um grande sonho: 
em ajudar meu pai na obra missionária. O 
tempo passou e a cada dia o desejo crescia 
em meu coração. Quando meu pai rece-
beu seu chamado para o ministério, fiquei 
muito feliz, pois a cada dia minha admira-
ção pelos meus pais crescia. 
Hoje vivemos para Cristo, trabalhamos 
na Casa de Passagem, ajudamos pessoas 
rejeitadas pela sociedade. Fico extrema-
mente feliz em participar de tudo isso, às 
vezes temos dias que não são fáceis, mas 
Deus sempre nos ajuda nesses dias. Ele 
está conosco como sempre esteve e sem-
pre estará.  Amo minha família, pois eu e 
minha família servimos a Deus.

Momento de oração 
•Pelo pastor Fabiano e sua família
•Pelas moradoras da Casa de Passagem
•Pelos voluntários do projeto

Atividades em família
Recortar e montar a casinha, que repre-
senta a Casa de Passagem. Ela servirá 
para que vocês sempre lembrem de orar 
pelo Projeto Reconstruindo Sonhos.

3ª 
semana

Texto Bíblico: Atos 9. 36-42. 

Ler o texto acima com os filhos e re-
lembrar a história de Dorcas.

CEPAS
Ler com eles o testemunho da Julia, filha 
do missionário Jamil Santana:

Eu sou a Julia, filha do Jamil e da Ane. 
Confesso que é maravilhoso ter pais que 
estão na obra do Senhor e mais maravi-
lhoso ainda é poder participar com eles. 
Ajudo no CEPAS, no Projeto ALLEGRO, 
na maior parte do tempo dando aula de 
música, flauta, teclado e coral, para crian-
ças de cinco a oito anos. No Projeto CA-
PELANIA FAMILIAR, ajudo meu pai com 
o encontro de adolescentes e ajudo no 
som. Sempre que posso ajudo minha mãe 
a preparar atividades e quando educado-
res faltam sempre dou meu jeitinho para 
ajudar. A experiência de poder transmitir 
Cristo através da minha família é mara-
vilhosa. Saber que existem pessoas preci-
sando ouvir e poder falar, acho que é uma 
das melhores sensações do mundo. Ver 
alguém entregando sua vida pra Cristo e 
saber que você fez parte disso, seja esse 
alguém uma criança de cinco anos, ou al-
guém de cinquenta, a gratificação é sem-
pre a mesma.
Julia Kelly Santana, 14 anos

Momento de oração:
•Orar pela compra de instrumentos
•Estrutura física da escola
•Trabalho musical com as famílias
•Mais  voluntários
•Pelos alunos e suas famílias
•Pelos alunos envolvidos com drogas
•Pela saúde dos missionários

Atividades em família:
Recortar e colar as roupinhas da ativida-
de entregue no domingo.
Assistir em família uma apresentação do 
projeto ALLEGRO no youtube:

www.youtube.com/watch?v=I-
Xi0IsPNNa8
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4ª 
semana

Cultos Domésticos
Material de Apoio

 Texto Bíblico: Mateus 13.3-8

Plantação de Igrejas
Ver com os filhos o desenho da história do se-
meador, que se encontra no link: 
www.max7.org/resource.aspx?i-
d=fb7b129a-5b6e-43b3-af18-
485d44e36b3d

Relato sobre o trabalho que o pastor Flávio 
Machado realiza em Foz do Iguaçu.

A família toda do pastor Flávio trabalha com 
missões! Ele, sua esposa Fabiana e suas filhas, 
Melina 12 anos, Sarah 10 anos e Petra 8 anos. 
Uma das estratégias que o pr. Flávio e sua fa-
mília usam é a de Pequenos Grupos. Você já 
conhece essa estratégia? Pequenos Grupos, 
de uma forma simplificada, são reuniões que 
acontecem nas casas onde são convidadas 
pessoas que não conhecem Jesus. Durante a 
reunião, estuda-se a bíblia, cantam-se cânticos 
e oram uns pelos outros.

Testemunho da Melina, filha do missionário 
Flavio Machado

 “Oi meu nome é Melina, tenho 12 anos, moro 
em Foz do Iguaçu, sou filha dos missionários 
Flavio e Fabiana. Quando estamos indo para 
o trabalho é tão bom, eu amo fazer e me sinto 
muito mais próxima de Deus. É muito gratifi-
cante, amo tudo isso e não me arrependo de 
nada, pois para Deus nós fazemos tudo e da-
mos o nosso melhor. Quero prosseguir ajudan-
do os meus pais e servindo a Deus”.

Momento de oração:
•Aquisição de um terreno 
•Pela saúde do pastor e sua família 
•Pelos bairros onde trabalha 

Atividades em família:
Muitos já pensaram em ter uma hortinha 
dentro de casa, mas sempre falta tempo pra 
fazer. Então, que tal aproveitar a oportunida-
de para montar uma hortinha com seu filho!

Esse vídeo ensina como monta-la.
www.globotv.globo.com/tv-anhanguera-
go/ja-1a-edicao/v/reportagem-ensina-
como-fazer-uma-horta-dentro-de-ca-
sa/3345666/

Separe os materiais que usará antecipada-
mente. Seu filho vai amar ajudar a montar a 
hortinha e como exige cuidados diários, todos 
os dias vocês vão lembrar de orar pelo pastor 
Flávio.

5ª 
semana

Texto Bíblico: Mateus 14.22-33

Capelania com Marinheiros
Ler e relembrar com os filhos a história 
de Jesus acalmando a tempestade, e en-
sinar que Jesus sempre cuida de nós.

Ler com elas o testemunho do pastor 
Rivelino

O trabalho de Capelania com Marinheiros 
apresenta grandes desafios em alcançar 
os marinheiros estrangeiros que chegam 
ao nosso país. Deus mesmo mostra seu 
cuidado para com eles desde os tempos da 
antiguidade. Quando estou a bordo sem-
pre procuro lembrar aos marinheiros (es-
trangeiros em nosso país) que há um Deus 
que se importa com eles e que pode cuidar 
deles por onde eles forem, em qualquer 
país onde estiverem.

Momento de oração:
•Orar pelos marinheiros que passam 
muito tempo longe de casa
•Pelo pastor Rivelino e sua família.

Atividades em família:
Em uma folha, desenhar um barco, a 
família e Jesus no barco com a família. 
Deixar bem bonito e colocar na parede 
como um quadro. 
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Material de Apoio

Você poderá ampliar a imagem quando for fazer cópias.
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