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4 Missões Estaduais 2016

Querido líder do Ministério Infantil,

Vamos iniciar a campanha de Missões Estaduais, o tema esse ano é: “Meu co-
ração bate mais forte por Missões”. O versículo chave está em Mateus 9.37-38. 
Desafio você a despertar no coração das crianças e suas famílias a importância de 
participar na obra missionária.

Para você entender a importância de orar e adotar os missionários no IDE de 
Jesus, veja o quadro de adotantes de nosso estado e entenda a urgência desta 
campanha: 

Ministério com 
Crianças

Palavra ao Líder do 

O número de adotantes é muito inferior ao número de batistas no Paraná e 
precisamos mudar essa realidade, precisamos ensinar nossas crianças sobre a im-
portância de orar e ofertar para a obra missionária.

O nosso objetivo esse ano é ajudar às famílias a compreenderem que através de 
04 atitudes simples, elas ajudarão a alterar o cenário atual.

AS 4 ATITUDES SÃO:
1. Orar pedindo ao Senhor para que desperte novos Missionários;
2. Ensinar sobre Jesus através do meu exemplo;
3. Contribuir mensalmente;
4. Orar para que mais pessoas queiram participar;

As lições estão distribuídas em:
• 5 sugestões de ordem de culto;
• 5 sugestões de ordem de culto doméstico;
• 5 sugestões de roteiro de PGMI (Pequeno Grupo Multiplicador Infantil)

Dedicação e trabalho serão necessários para que a campanha em sua igreja seja 
marcante e impactante. 

Distribua as sugestões de ordem de culto doméstico para os responsáveis, e as 
sugestões de roteiro de PGMI para quem tem PGM com crianças.

“NOSSO MAIOR 
DESAFIO É 
DESPERTAR NO 
CORAÇÃO DAS 
CRIANÇAS A 
IMPORTÂNCIA 
DE PARTICIPAR 
DA OBRA 
MISSIONÁRIA“

uma novidade este ano, a criança que 
adotar um projeto ou missionário, receberá uma car-
teirinha do adotante. Para receber a carteirinha, en-
tregue a ficha kids de adoção para os pais na terceira 
semana da campanha. Eles terão até o último domingo 

Simone Chanan | Coord. de Educação Cristã de Crianças

do mês para devolver a ficha preenchida com uma foto 3x4 da criança para você. 
Reúna todas as fichas, e encaminhe para a Convenção Batista Paranaense. Ao re-
ceber as carteirinhas, faça da entrega em um momento especial. 
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Carta      à família
Querida Família,

Estamos começando mais uma campanha de Missões Estaduais.

O tema é “Meu coração bate mais forte por missões”.

O texto base está em Mateus 9.37-38. “A seara é grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, 
pois, ao Senhor que mande mais
trabalhadores para a sua seara”. Mateus 9. 37-38.  

Você sabia que no Paraná, apenas 1.090 batistas, de um total de 41.000 contribuem para o 
avanço da obra missionária em nosso Estado?

Queremos convidar você e sua família a mudar essa realidade a partir da sua casa, realizando 
a campanha também em sua residência, separando um tempo durante a semana para realizar 
um culto familiar. 

Sugerimos um culto por semana, serão 5 cultos.
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Este ano, além de enviar cartinhas 
para os missionários, sugerimos 
mais duas atividades. Faça um jogo 
da memória, com o nome dos mis-
sionários e a cidade onde estão e 
confeccione cartões com os dados 
dos missionários que estão na sua 
região, para entregar para os irmãos 
da igreja, a fim de que, entrem em 
contato com o missionário e vejam 
com o que mais podem ajudar, uma 
das atividades do culto doméstico 
será justamente, entrar em contato 
com o missionário. 

Adriano e Jackeline da Silva
Primeira Igreja Batista de Guarapuava
Rua General Candido Rondon, 1526 - 
dos Estados
85.035-030 - Guarapuava - Pr

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

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

Cristiano dos Santos Rosa
Frente Missionária em Ramilândia
Rua Valdomiro Rafaelli Duarti,  145 
85.888-000 - Ramilândia- Pr

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

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

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

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

Ediuson e  Sonia Costa
Frente Missionária Cafelândia
Rua Simão Heizen,  355 
Parque São Paulo
85.415-000 - Cafelândia - Pr

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

Elion Almeida
Capelania Hospitalar
Rua Napoleão Bonaparte, 1102 - 
sob.06
Bairro Alto
82.820-270 - Curitiba - 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 e Marnízia Costa Alde
Igreja Batista em Grandes Rios
Rua Paulo Monteiro, 263 - q. 09
lote  09
86.845-000 - Grandes Rios - Pr

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

Fabiano e Ericka Martins
Pastoral Carcerária Batista
Rua Santarém, 457  - Sta Terezinha 
83.408-680 - Colombo - Pr
Flávio e Fabiana Machado
Congregação Batista Jornada
Rua Joaquim Guimarães,  97 
Jardim São Paulo I
85.856-360 - Foz do Iguaçu - Pr

Gedeon e Alexandra de Freitas
Congregação Batista Cap. L. Marques
Congregação Lindoeste
Rua Rio Grande do Sul, 551 - Fundos
85.826-000 - Lindoeste - Pr

Harley e Rozeane 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 e  Selma Regina de Oliveira
Igreja Batista Verdade
Avenida Visconde de Mauá, 273 
ap. 11 - Vila Oficinas
84.045-100 - Ponta Grossa - Pr

Jamil e Anelize Santana
Projeto Capelania Familiar - CEPAS
Rua Adriano Rocha,  40 
Jd. Itapoá
86.080-678 - Londrina - Pr
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Joceli Alves Julião
Capelania Hospitalar
Rua Arnaldo Francisco Scremim, 100
Ap. 302 bl. 1A - Atuba
82600-059 - Curitiba - Pr

Jonathan Lebedieff dos Santos
Projeto Capelania Hospitalar
Rua Padre Francisco Chylaszek, 406 - 
casa - Jardim Gabineto
81.280-030 - Curitiba - Pr

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

José Miguel Lester Perez
Projeto TEAMA
Dependentes Químicos
Rua Inacio Wolski, 581 - CIC
81.460-366 - Curitiba - Pr

José Renato  e Erlene Buchmann
Congregação Batista de Coroados
Av. Formosa do Oeste, 22 - Coroados
83.280-000 - Guaratuba - Pr

Josiane Favoreto de Souza
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

Marcos Antonio  e Viviane da Silva
Frente Missionária em Salto do Lontra
Rua Madre Cabrine, 207 - ap. 23 
Centro
85.670-000 - Salto do Lontra - Pr

Mª Aparecida Cruz e Nelson Cruz
Projeto Agora Eu Sei
Rua Octavio de Villa, 1864
Jd. Cataratas
85.875-000 - Santa Terezinha 
de Itaipu - Pr

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

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

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

Osvaldo José Alves
Etnias - Indígenas
Rua Odília Alves Pedra, 149
Ernani M. Lima
86.037-240 - Londrina - Pr

Paulo e Luiza de Novaes
Projeto Vida
Rua Sebastião Scolaro,  122 
Cidade Industrial
81.170-040 - Curitiba - Pr

Pedro e  Roseli de Deus
Igreja Batista em Realeza
Rua Progresso, 2656 
Jardim Marchesi
85.770-000 - Realeza - Pr

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

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

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

Rose Andréia Ferreira
Projeto Allegro - Cepas
Florindo Salvador, 300 - casa 13
Jd  St  Thomás
86.073-510 - Londrina - Pr

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

Sergio e 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

Endereço dos Missionarios
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orar por novos missionários
 Conte para as crianças uma experiência de 
oração que marcou sua vida, e peça para que 
elas também compartilhem suas experiências.
Ensine que Deus nos convida a orar pelos mis-
sionários, talvez não vejamos de forma tão di-
reta a resposta da oração, mas confiamos que 
assim como Ele respondeu aos nossos pedidos, 
Ele também irá abençoar aqueles por quem cla-
mamos.

Sugestão de
Ordem de Culto
Tema: Vou abençoar meu Estado pedindo 
novos missionários para o Senhor.

Texto Bíblico: Mateus 9.37-38

Recursos: Mapa do estado com os dados 
sobre o número dos missionários.

Iniciar contando às crianças que entramos no 
período da campanha de Missões Estaduais.

Ensinar o tema: Meu coração bate mais forte 
por missões.

Ensinar o versículo: Mateus 9.37-38

3. Explicar que nesta campanha vamos aprender 
quais as atitudes de uma pessoa que tem um 
coração que bate mais forte por missões.

1ª SEMANA

4. Primeira atitude: Oração. 

5. Louvor: Posso ser um missionariozinho. Acen-
da a Luz (Crianças Diante do Trono); Missionariozi-
nho (Crianças Diante do Trono); Vamos compartilhar 
(Crianças D T); a sementinha (Aline Barros)

6. História: Uma viagem diferente.  Lc 10.1-9. 
Recursos: mala de viagem, sandália, bolsa.
Mostrar a mala de viagem, perguntar quem gosta de 
viajar, se já ficaram na casa de outra pessoa, se foram 
para passear, como foi.

 Um dia Jesus mandou seus discípulos para uma 
viagem, quando ele deu essa ordem, ele enviou 72 
discípulos.

 Contar para as crianças sobre as instruções que 
Jesus deu.

 Concluir falando que uma das instruções era de 
que os discípulos pedissem mais trabalhadores para a 
colheita.

 Precisamos pedir para que Deus envie mais tra-
balhadores, muitas cidades em nosso estado ainda 
não tem alguém que fale do amor de Jesus. 

7. Mostrar o número de missionários no Estado.

8. Mapa do estado para pintar, levar para casa e sem-
pre se lembrar do compromisso de orar por mais mis-
sionários. (anexo página 19)
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Cultos Domésticos PGMIs
roteiros para

OBJETIVO
Vamos aprender quais as atitudes de uma pes-
soa que tem um coração que bate mais forte por 
missões. 

Vou pedir novos Missionários
Primeira atitude: ORAÇÃO 
Para que seu filho compreenda o texto Bíblico, 
sugerimos a seguinte atividade:
Espalhar objetos pela casa, e pedir para um dos 
membros da família pegar todos os objetos sozi-
nho e colocar em uma caixa. Em seguida conver-
sar sobre a importância de ter ajuda para realizar 
as tarefas.

Texto Bíblico: Mateus 9.37-38.

Aplicação: Use o mapa que foi colorido no cul-
to, para ver como faltam pessoas para ajudar a 
concluir a tarefa que Jesus nos deixou.

Conclusão: 
orar pedindo ao Senhor que envie mais trabalha-
dores.

Atividade: 
Fazer um quadrinho com caixa de ovo, para sem-
pre se lembrar da campanha.
Passo a passo: www.pragentemiuda.org

Material:
cartolina, papel crepom, lápis, tesoura e cola.

Texto base: 
Mateus 9. 37-38

Objetivos: 
Que as crianças compreendam que precisam orar 
pedindo mais missionários.

Quebra – gelo: 
Brincar de batata quente.

Conversa com Deus:
Leia o versículo de hoje, e ore ao Senhor pedindo 
pelo encontro.

Louvor:
Ensinar para as crianças a música: Posso ser um 
missionariozinho.

Tempo de Multiplicar: 
Orar pelas pessoas que as crianças querem alcan-
çar, esses serão nossos alvos de oração.

Tempo da Palavra:
Desenhe um coração em uma cartolina, peça para 
uma criança colar bolinhas de crepom até comple-
tar todo o coração. Ver a reação das outras, se vão 
querer ajudar, ou se vão querer ficar olhando. E ver 
também a reação para quem foi pedida a tarefa, 
se vai achar difícil realizar a atividade sozinha, se 
vai pedir ajuda. Explicar que o versículo de hoje, 
diz para pedirmos mais missionários para ajudar na 
tarefa de falar de Jesus, quanto mais pessoas aju-
darem, ficará mais fácil de alcançar todo o estado.

Orar uns pelos outros:
Pedir ao Senhor por mais missionários.
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evangelização discipuladora
Culto 
Infantil: 
Preciso ensinar sobre Jesus

Tema: Vou ensinar sobre Jesus através do 
meu exemplo.

Texto Bíblico: Mateus 28.19-20

1. Lembrar o tema: Meu coração bate mais for-
te por missões.

2. Lembrar o versículo: Mateus 9.37-38

3. Lembrar que estamos aprendendo as atitu-
des de uma pessoa que tem um coração que 
bate mais forte por missões.
Segunda atitude: obedecer a Jesus para que 
meus amigos aprendam com o meu exemplo.
4. Louvor: Acenda a Luz (Crianças Diante do 
Trono); Meu mestre mandou (Aline Barros).
5. História: 
No versículo de Mateus 28.19-20, vemos que 
Jesus mandou que fizéssemos discípulos, e que 
ensinássemos como obedecer a Jesus. Explicar 
que ser exemplo é uma forma de ensinar. Se 
obedecermos a Jesus, nossos amigos vsaberão 
como obedecer a Jesus, farão o mesmo. Paulo 
disse isso para algumas pessoas, ele disse: “Si-
gam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo 
de Cristo”, I Corintios 11.1.
Contar a história do missionário Paulo, quem ele 
era e quem se tornou.

2ª SEMANA

6. Atividade: Brincar de o mestre mandou, mas em 
duas etapas. Na primeira etapa, o mestre só vai dar a 
ordem, falando o que ele quer que as outras crianças 
façam. Na segunda etapa, o mestre vai fazer o que 
quer que as outras crianças façam. No final, perguntar 
para as crianças qual forma foi mais fácil para enten-
der o que o mestre queria, quando ele falou, ou quan-
do ele fez? 
7. Aplicação: assim como foi mais fácil compreender 
ao ver o exemplo, nós também precisamos demons-
trar através das nossas vidas a transformação que Je-
sus fez em nós.
8. Oração: Pedir para que o Senhor nos ajude a ensi-
nar através do nosso exemplo, na escola, em casa por 
onde andarmos.
9. Entregar uma cópia para cada família, dos cartões 
com os desenhos das atitudes que precisamos ter 
para sermos exemplo.
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Preciso ensinar sobre Jesus através do 
meu exemplo
Material: lápis de cor, atividade entregue pela 
professora no domingo a noite.

Texto Bíblico: Mateus 28.19-20
1. Lembrar que estamos na campanha de missões 
estaduais, tema: Meu Coração Bate Mais Forte 
por Missões. 

2. No versículo, Jesus nos deixou uma ordem, 
mandou que fizéssemos discípulos e ensinásse-
mos a obedecer. 

A brincadeira vai ajudar a entender uma forma de 
ensinar o que Jesus quer que façamos.

4. Brincadeira: Meu mestre mandou, em duas 
etapas. Na primeira etapa, o mestre só vai falar a 
ordem, apenas dizer o que ele quer que os outros 
façam. Na segunda etapa, o mestre vai fazer o 
que quer que os outros façam. No final conversar 
sobre qual forma foi mais fácil para entender o 
que o mestre queria, quando ele falou, ou quando 
ele fez? Refletir em família sobre a importância 
de nos comportarmos como Jesus quer, para que 
os outros vejam, e entendam o que Jesus quer 
que a gente faça.

5. Atividade: pintar os cartões para colar na pare-
de, com atitudes que precisamos ter para sermos 
exemplo. 

6. Oração: pedir ao Senhor que nos ajude a obe-
decer e ser exemplo.

Cultos Domésticos PGMIs
roteiros para
Texto base:
Mateus 28.19-20

Objetivos: 
Que as crianças compreendam que precisam falar 
de Jesus e através de seu comportamento, serão 
exemplo para as outras crianças.

Quebra – gelo: 
brincar de o mestre mandou.

Conversa com Deus: 
Leia o versículo de hoje, e ore ao Senhor pedindo 
pelo encontro.

Louvor: 
Cantar a música da Aline Barros: Meu mestre man-
dou. 

Tempo de Multiplicar: 
Orar pelos alvos de oração. Apresentar os convi-
dados.

Tempo da Palavra: 
Nesses versículos Jesus mandou que fizéssemos 
seguidores dEle, e que ensinássemos como Ele 
quer que a gente viva. Uma forma de ensinar quem 
está perto de nós, e sendo exemplo, as pessoas 
vêem como a gente se comporta, e se elas acham 
bom, elas imitam. 

Dinâmica: 
Vamos brincar de espelho? Uma criança fica de 
frente para a outra, primeiro uma faz e a outra imi-
ta, depois inverte. Conversar com elas se foi fácil 
imitar, se foi fácil decidir o que fazer. 
Aplicação: Precisamos ser exemplo através do nos-
so comportamento.

Orar uns pelos outros: 
Pedir ao Senhor para que nossos amiguinhos vejam 
em nós como é bom obedecer a Jesus.
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Contribuindo 
Culto 
Infantil:
Preciso participar

Tema: Vou abençoar os projetos dos 
missionários com minha oferta.

Texto Bíblico: 2 Reis 4.8-10.

Recursos: Mapa do estado com os dados 
sobre o número dos missionários, caixas de lei-
te, cola quente, lã, giz de cera, canetinha, bo-
tões, um boneco.

1. Lembrar o tema: Meu coração bate mais for-
te por missões.

2. Lembrar o versículo: Mateus 9.37-38

3. Lembrar as atitudes já estudadas: oração e 
exemplo.
4. Terceira atitude: abençoar com minha oferta.
5. Louvor: Meu mestre mandou (Aline Barros).
6. História:
Texto: 2 Reis 4.8-10.
Para que os projetos missionários aconteçam é 
preciso muito recurso financeiro, para compra 
de alimentos, materiais, pagamentos das contas 
e todos podemos ajudar. A Bíblia conta a histó-
ria de uma mulher que fez mais do que dar uma 
oferta, ela construiu um quartinho na casa dela 
para um profeta de Deus. 
Usar um bonequinho para representar o profe-
ta Eliseu, levar uma casinha de papelão pronta, 

3ª SEMANA

para contar a história.
Convidar as crianças a adotar os projetos missionários. 
7. Atividade: ajudar as crianças a montar suas casi-
nhas.

www.comofazeremcasa.net

8. Brincadeira: faça um Jogo da Memória com o nome 
dos projetos e missionários.
Oração: Agradecer porque podemos ajudar a obra 
missionária com as nossas ofertas.
9. Entregar os cofrinhos e as fichas de adoção Kids 
para os pais, para que montem com os filhos no culto 
doméstico.
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Preciso contribuir com minha oferta
Texto Bíblico: 2 Reis 4.8-10.
1. Lembrar o tema da campanha: Meu Coração 
Bate Mais Forte por Missões. 

2. Lembrar o versículo da campanha: Mateus 
9.37-38.

3. Usar a casinha de papelão que a criança fez na 
igreja, para lembrar a história da mulher de Su-
ném. 

4. Aplicação: A mulher de Suném fez mais do que 
dar uma oferta, ela abençoou o profeta cons-
truindo um quartinho para ele ficar quando ele ia 
a Suném. Nós também podemos abençoar mais 
os missionários, podemos entregar nosso cofri-
nho missionário, e adotar um missionário com 
uma oferta mensal. 

6. Contar para a criança que você irá ajuda-la a 
contribuir mensalmente com um projeto missio-
nário e que ela receberá uma carteirinha do ado-
tante da Convenção Batista Paranaense.

7. Atividade: montar o cofrinho missionário e 
anotar em um calendário, até o mês de dezem-
bro, os dias em que a família vai entregar a oferta 
para missões estaduais, e deixar programado um 
alarme no celular.

Cultos Domésticos PGMIs
roteiros para
Texto base:
2 Reis 4.8-10

Objetivos:
Que as crianças compreendam que além de orar, 
podemos ajudar os missionários com ofertas todos 
os meses.

Material: 
Papeis coloridos, canetinhas, cola.

Quebra – gelo: 
Lembrar de filmes que contam histórias em que um 
precisou ajudar o outro.

Conversa com Deus: 
Leia o versículo de hoje, e ore ao Senhor pedindo 
pelo encontro.
Louvor: pedir sugestões das crianças

Tempo de Multiplicar: 
Orar pelos alvos de oração. Apresentar os convi-
dados.

Tempo da Palavra: 
Contar a história e conversar com as crianças sobre a 
importância de contribuirmos com ofertas para que 
os missionários possam realizar seus projetos. Ensinar 
que assim como em casa, nossos familiares tem con-
tas para pagar, precisam comprar roupas e alimentos, 
os missionários também tem muitas necessidades. 
A mulher de Suném fez mais do que dar uma oferta 
para o profeta, ela e o marido construíram um quarti-
nho para o profeta ficar quando fosse à cidade dela. 
Nós também podemos fazer mais do que entregar 
uma oferta, podemos adotar um missionário mensal-
mente.

Atividade: 
Confeccionar marca pagina para vender para os conhe-
cidos, e enviar a oferta para missões.
Orar uns pelos outros: Pedindo ao Senhor para que 
mais famílias adotem missionários com ofertas mensais.
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Orando pelos adotantes 
Culto 
Infantil:
Preciso orar por mais adotantes

Tema: Vou orar para que outros também 
queiram contribuir.

Texto Bíblico: Lucas 18.1 – orar sempre 
e nunca desfalecer.

Recursos: Mapa do estado com os dados 
sobre o número de adotantes, cartões colo-
ridos, canetinha, verificar na lista de endereço 
dos missionários, o nome dos missionários que 
atuam na sua associação.

1. Lembrar o tema: Meu coração bate mais for-
te por missões.

2. Lembrar o versículo: Mateus 9.37-38

3. Lembrar as atitudes já estudadas: oração, 
exemplo, oferta.

4. Quarta atitude: orar para que outros também 
queiram ofertar mensalmente.

5. Louvor: Meu mestre mandou (Aline Barros).

6. História:
Texto: Êxodo 25. 1-8.
Quando o povo de Israel vivia no deserto, Deus 
mandou que fosse construída uma tenda, para 
que Ele pudesse morar no meio deles. E Deus 
mandou que os israelitas dessem ofertas para 
que a tenda fosse construída, e deu uma lista 
das ofertas que eles poderiam entregar.

4ª SEMANA

É com alegria que entregamos ofertas para Deus, para 
que os missionários tenham recursos e assim realizem 
os projetos, mas nem todos entendem! Precisamos 
orar para que mais pessoas queiram ofertar mensal-
mente.

Mostrar o mapa do Paraná, para que as crianças vejam 
a quantidade de adotantes batistas.

7. Atividade: Além de dinheiro, podemos ofertar ou-
tros itens, por isso, vamos fazer cartõezinhos com o 
nome dos projetos missionários e o telefone, para que 
as crianças distribuam na igreja, e os irmãos entrem 
em contato com o missionário da região, para saber o 
que mais ele precisa, no que podem ajudar. Para isso, 
ver na listagem de endereço, o missionário que traba-
lha na sua região.

8. Oração: Pedir ao Senhor para que cada seguidor de 
Jesus entenda que é muito bom ajudar os missioná-
rios com ofertas.
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Preciso contribuir com minha oferta
Texto Bíblico: Êxodo 25. 1-8.
1. Lembrar o tema da campanha: Meu Coração 
Bate Mais Forte por Missões. 

2. Lembrar o versículo da campanha: 
Mateus 9.37-38.

3. Ler o texto Bíblico: conversar sobre o que os 
israelitas ofertaram na época, e sobre o que po-
demos ofertar hoje.

4. Atividade: ligar para o número do missionário 
que está no cartão que foi entregue, e perguntar, 
no que mais a família pode ajudar.

Cultos Domésticos PGMIs
roteiros para
Texto base:
Êxodo 25. 1-8.

Objetivos: 
Que as crianças compreendam que precisamos orar 
para que mais pessoas queiram ajudar os missioná-
rios.

Material: 
Papéis coloridos, canetinhas, cola.

Quebra – gelo: 
Brincar de estátua.

Conversa com Deus: 
Leia o versículo de hoje, e ore ao Senhor pedindo pelo 
encontro.

Louvor: 
Cantar acenda a Luz, (Crianças Diante do Trono)

Tempo de Multiplicar: 
Orar pelos alvos de oração. Apresentar os convida-
dos.

Tempo da Palavra: 
Contar a história e conversar com as crianças sobre a 
importância de contribuirmos com ofertas para que 
os missionários possam realizar seus projetos. Contar 
que o texto Bíblico diz que para aquele projeto, Moi-
sés ia precisar de ouro, fios, madeira, azeite e pedras. 
Os nossos missionários também precisam de ajuda! 
Do que vocês acham que os missionários precisam? 

Conversar com as crianças.
Talvez nesse momento, a criança acredite que sua fa-
mília também precise de algo específico, aproveite o 
momento para conversar com as crianças, e em se-
guida orar para que Deus atenda conforme a vontade 
dEle. 
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meu coração  bate mais forte por missões 
Culto 
Infantil:
Preciso fazer mais por missões

Tema: Meu coracão bate mais forte por 
missões.

Texto Bíblico: 1 Cor 11.1 Sigam meu 
exemplo como sigo o exemplo de Cristo.

Recursos: Imagens de acontecimentos na 
vida de Paulo: Naufrágio do navio, Paulo na pri-
são e fugindo em um cesto. (anexo página 18)

Orientações:
Tirar cópias das imagens (pág. 18) de forma que 
3 ficarão na igreja para utilizar na história e ou-
tras que serão entregues para cada criança levar 
para casa,e montar um quebra cabeça com os 
responsáveis no culto doméstico.

1. Contar que hoje é o último culto da campa-
nha Meu coração bate mais forte por missões.

5ª SEMANA

3. Lembrar as atitudes já estudadas: oração, exemplo, 
oferta,  orar por novos adotantes.

4. Louvor: Meu mestre mandou (Aline Barros).

5. História: 1 Cor 11.1
Mais uma vez vamos usar esse texto na campanha, 
pois Paulo é um exemplo para seguirmos de alguém 
que tinha o coração que batia MUITO forte por mis-
sões. Vamos lembrar com as crianças fatos que acon-
teceram com ele e que ainda assim, não fizeram com 
que ele desanimasse. Ele não entregou uma oferta por 
ano, Ele entregou a vida dele para que Jesus fosse co-
nhecido e amado por todos.
Mostrar as imagens e contar o que aconteceu com ele 
nessas imagens.

6. Oração: Pedir ao Senhor para que sejamos como 
Paulo, e que o nosso coração bata cada vez Mais forte 
por missões.

7. Atividade: Pintar um desenho de um fato na vida 
de Paulo. Essa atividade será entregue para os pais, 
eles recortarão em forma de quebra cabeça para utili-
zar no culto doméstico. 
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Preciso fazer mais por missões
Texto Bíblico: 1 Cor 11.1
1. Lembrar o tema da campanha: Meu Coração 
Bate Mais Forte por Missões. 
2. Lembrar o versículo da campanha: Mateus 
9.37-38.

3. Lembrar com as crianças fatos da vida do mis-
sionário Paulo. At 9.25; At 27.13. Por onde Pau-
lo passava, ele falava do Salvador, nós também 
devemos aproveitar para falar do amor de Jesus 
onde moramos, no trabalho, na escola, ou seja, 
por onde passamos.

5. Oração: pedir para que a família se dedique 
cada dia mais em oração pelos missionários e 
para se tornar uma família missionária onde mo-
ram.

6. Atividade: cortar a atividade que foi entregue 
para os pais, em formato de quebra cabeça, para 
montar em família.

7. Anotar o nome de 5 pessoas que ainda não co-
nhecem a Jesus, que serão o alvo de oração da 
família.

Cultos Domésticos PGMIs
roteiros para
Texto base:
1 Cor 11.1

Objetivos: 
Que as crianças compreendam o compromisso com 
missões.

Material:
Papel para fazer um barquinho de origami, um balde 
e um boneco, para fazer Paulo fugindo pela muralha.

Quebra – gelo:
Brincar de morto vivo.
Conversa com Deus: Leia o versículo de hoje, e ore ao 
Senhor pedindo pelo encontro.

Louvor:
Cantar acenda a Luz, (Crianças Diante do Trono).

Tempo de Multiplicar:
Orar pelos alvos de oração. Apresentar os convida-
dos.

Tempo da Palavra:
Conversar com as crianças sobre as aventuras do 
missionário Paulo, ele entregou mais que uma ofer-
ta, entregou a vida para missões. Faça um barquinho 
de origami para contar a história de Atos 27, pegue 
um balde, amarre um barbante, e coloque um boneco 
dentro para lembrar da vez que o missionário Paulo 
teve que fugir dentro descer uma muralha dentro de 
um cesto (At 9.27).

O coração do missionário Paulo batia muito forte por 
missões, e ele orava, falava e ensinava sobre Jesus. 
Nós também não podemos desanimar, e mais que 
entregar nosso cofrinho missionário, podemos orar 
sempre, falar e ensinar sobre Jesus onde moramos e 
por onde passarmos.

Atividade: Fazer barquinhos de origami para lem-
brarmos do exemplo do Missionário Paulo.
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Utilize as imagens em cópias ampliadas
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