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QUERIDO LÍDER DO MINISTÉRIO INFANTIL
 Vamos iniciar mais uma campanha de Missões Estaduais, o tema esse ano é: “Eu 
mais um na missão de Multiplicar”. O versículo chave está em Mateus 28.19-20. Este 
material irá ajuda-lo a mostrar para as crianças quem elas são dentro do corpo de Cristo, 
ensinar que a igreja é como se fosse um time, cujo técnico é Jesus e que este técnico nos 
deixou uma missão: ir e fazer discípulos!
 PARA ISSO, SUGERIMOS:
 • 4 ORDENS DE CULTO;
 • 4 ORDENS DE CULTO DOMÉSTICO;
 • 4 ROTEIROS 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. 
(elas estão agrupadas na página de anexos da revista) Iincentive a criança a orar e con-
tribuir com missões, solicitando a carteirinha do adotante. Para receber a carteirinha, o 
responsável precisará preencher a ficha de adoção e enviá-la para a Convenção Batista 
Paranaense. Ao receber as carteirinhas, faça da entrega em um momento especial. 

 Nesta campanha entregue um cofrinho missionário por familia, a intenção é re-
forçar a ideia de que somos um time e precisamos trabalhar em equipe até mesmo nas 
ofertas! 

 Segue também o endereço dos missionários para que possamos enviar carti-
nhas para eles ou até mesmo fazer-lhes uma visita!
 
 Se sua igreja ainda não tem PGMI e você quer aprender sobre esta estratégia, 
leia o livro Evangelização Discipuladora de Crianças” da JMN. Qualquer dúvida ou suges-
tões, por favor, entre em contato! Oramos para que as crianças sintam-se parte da igreja 
e desejosas de cumprir a grande comissão! Que em nome de Jesus sejamos exemplo 
para elas!

PALAVRA PARA O 
LÍDER DO MINISTÉRIO 
INFANTIL

Simone Chanan
Coord. de Ed. Cristã de Crianças
simone@batistasparana.org.br
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CARTA À FAMÍLIA
OLÁ QUERIDA FAMÍLIA,
 
Estamos começando mais uma campanha de Missões 
Estaduais. O tema é “Eu mais um na missão de multiplicar”. O 
texto base está em Mateus 28.19-20.
Geralmente tudo é tão corrido, mas convido você e sua família 
a neste mês de julho, mês da campanha de missões estaduais, 
a separar um tempo por semana, para juntos lerem a Bíblia e 
orar!

Neste mês vamos refletir sobre quem é a criança na igreja, 
quem é a igreja e qual sua missão e no final seremos desafiados 
a cumprir esta missão.  Para facilitar, você receberá 4 sugestões 
de ordem de culto doméstico. As sugestões seguem também 
com ideias de atividades manuais, fique tranquilo, são coisas 
fáceis de fazer! Sua família receberá o cofrinho missionário, 
este ano será um por família, para que todos compreendam 
que é dever da família toda contribuir!

Aproveite a campanha para refletir, ter um tempo em família 
de leitura da Palavra e Oração. Minha oração é que este mês 
seja impactante na vida de sua família, que vocês possam 
repensar prioridades e valores, e ao término do mês, sintam-se 
desejosos em cumprir a grande comissão.

aproveite a 
campanha para 
refletir, 
ter um tempo 
em família de 
leitura e oração



ENDEREÇO 
DOS MISSIONÁRIOS

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

Alexandre Takão Katayama
Alecia Nomura
Frente Missionária em Assai
Rua Akira Furukawa, 195 - Jardim Veneza
86.220-000 - Assaí - Pr

Carlos Couto
Projeto COVO
Rua Terezinha Cavalcante Nascimento, 48
Sitio Cercado
81.935-113 - Curitiba - Pr

Cleberson de Lima Nacamoto
Kelly Aparecida Bittarello Nacamoto
Frente Missionária em Santa Teresa do Oeste
Rua Chile, 1711 - Centro
85.825-000 - Santa Tereza do Oeste - 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
Primeira Igreja Batista no Umbará
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 Laranjeira, 1 - Jardim Carvalho 
84.016-768 - Ponta Grossa - Pr

Ediuson Aparecido da Costa
Sonia Couto de A. Costa
Frente Missionária Cafelândia
Rua Desembargador Munhoz de Melo, 102 - Ap. 7
Primavera
85.415-000 - Cafelândia - Pr

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

Elion Almeida
Capelania Hospitalar
Rua Napoleão Bonaparte, 1102 - Sobrado 06
Tarumã
82.820-270 - Curitiba - Pr

Elizabete Pinto Teixeira
Frente Missionária Tríplice Fronteira
Rua João Dutra, 797 - Frente - Jardim Novo 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 Esperança em Cianorte
Avenida Alan Kardec, 1586 - Vila Sete
87.208-090 - Cianorte - Pr

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

Fabiano Pires Martins
Ericka Alessandra da S. Martins
Capelania Carcerária
Rua Eduardo Luiz Pina, 400 - Bloco 5 - Ap. 204 
81.230-380 - Curitiba - Pr

Flávio Augusto Rezende Machado
Fabiana Cristine de S. S. Machado
Congregação Batista Jornada
Rua Joaquim Guimarães, 97 - Jardim São Paulo I
85.856-360 - Foz do Iguaçu - Pr

Gedeon Santos de Freitas
Alexandra Silva de Freitas
Congregação Batista Capitão Leônidas Marques
Congregação Batista em Lindoeste
Avenida Iguaçu, 458 - ap. 21 - Centro
85.790-000 - Capitão Leônidas Marques - Pr

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

Jackson Fernandes de Oliveira
Selma Regina dos S. de Oliveira
Igreja Batista Verdade
Rua Conrado Schiffer, 60 - Bloco 3 - Ap. 704 - Vila Estrela
84.050-280 - Ponta Grossa - Pr



Jamil Leal Santana
Anelize Kelly Santana
Projeto Capelania Familiar - CEPAS
Rua Ieda Pesarini Ferreira, 130 - Bloco 3 - Ap. 332
Jardim Santa Cruz
86.084-610 - Londrina - Pr

Joceli Alves Julião
Capelania Hospitalar
Rua Arnaldo Francisco Scremim, 100 - Bloco 1A - Ap. 302
Atuba
82600-059 - Curitiba - Pr

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

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

José Renato Ribeiro Buchmann
Erlene de Fátima G. Buchmann
Congregação Batista 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 João Stenzowski, 514 - casa 1 - Novo Mundo
81.020-120-Curitiba - Pr

Marcos Antônio da Silva
Viviane Ambrósio Costa da Silva
Frente Missionária do Salto do Lontra
Rua Madre Cabrine, 207 - ap. 23 - Centro
85.670-000 - Salto do Lontra - Pr

Odair Ferreira Borges
Alessandra Fortunato Borges
Frente Missionária em Capanema
Rua Rio de Janeiro, 715 - Santa Cruz
85.760-000 - Capanema - Pr

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

Paulo Pereira de Novaes
Luiza Pires Pereira 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
Congregação Batista Ampere
Rua Progresso, 2656 - Jardim Marchesi
85.770-000 - Realeza - Pr

Ricardo Costa Ribas
Priscila Maria K. Ribas
Frente Missionária em Campo Magro
Rua General Potiguara, 2145 - Bloco 2 - Ap 22 - Fazendinha
81.330-320 - Curitiba - Pr

Rivelino dos Santos
Capelania com Marinheiros
Acesso João Batista Teixeira, 75 - Vila Itibere
83.206-075 - Paranaguá - Pr

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

Sergio Eduardo 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 - JArdim Tropical
85.887-000 - Matelândia - Pr

Sheila de Souza Moreira
Missão Amigos dos Ciganos
Rua Helena Andretta de Oliveira, 113 - Bloco 1 - Ap. 41
Uberaba
81.560-235- Curitiba - Pr

ENDEREÇO 
DOS MISSIONÁRIOS
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Neste ano o cofrinho missionário terá duas funções: 

1ª RESERVAR A OFERTA MISSIONÁRIA;

2ª ORIENTAR O PASSO A PASSO DO DISCIPULADO!  

Segundo Mateus 28.19-20, precisamos fazer discípulos e esse mandamento também é 

válido para as crianças!  Elas podem e devem fazer discípulos. O cofrinho seguirá com um 

passo a passo de como desenvolver um Relacionamento Discipulador, cada face corre-

ponde a um passo:

CHAMAR: incentivar à criança a orar e falar de Jesus para uma pessoa que será seu discípulo;

DISCIPULAR: ensinar a se relacionar com essa pessoa por quem ela orou e falou de Jesus;

ACOLHER: motivar à crinça a convidar seu amigo para participar das atividades da Igreja;

APERFEIÇOAR: encorajar à criança a motivar o seu amigo a obedecer a Deus;

LEMBRE-SE LÍDER: Você precisa ser o primeiro a ofertar e fazer discipulos!

COFRINHO
missionário 
para a família
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SUGESTÃO 
DE ORDEM DE CULTO
TEMA: Quem é a criança na igreja?

TEXTO BÍBLICO: Mateus 19.14

OBJETIVO: Que as crianças entendam que também já são igreja de Cristo.

RECURSOS: Levar fotos da sua família e mostrar os seus parentes. Mostrar quem é você para aquelas pessoas. Desenho 

do templo no Antigo Testamento, desenho de Jesus indo ao templo com a família e desenho da cruz.

1].  Ensinar o tema: EU + 1,  na missão de multiplicar.

2]. Ensinar o versículo: Mateus 28.19-20

3]. Louvor: Posso ser um missionariozinho. 

4].  História: Mateus 19.14.  “Então disse Jesus: “Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam”; No tempo de Jesus, a 
igreja era diferente. Eles acreditavam que Deus estava somente naquele local, o templo, e as famílias que moravam longe 
não iam todo domingo ao templo, elas iam somente para as festas que Deus ordenou que comemorassem, por exemplo, 
a páscoa, Jesus foi com sua família ao templo para comemorar a páscoa. Lc 2.41-52.
Após a morte e ressurreição de Cristo, entendemos que Jesus não morreu pelos prédios, mas pelas pessoas, as pessoas 
que são a família de Jesus, são quem Ele levará para morar com Ele no céu. Mas, e as crianças?
Jesus disse que as crianças não devem ser impedidas de irem até Ele, Mt 19.14, e para que nós, tanto adultos quanto as 
crianças, nos acheguemos a Jesus, nós precisamos nos arrepender de nossos pecados e confessar Jesus como nosso único 
Senhor e Salvador. Perguntar se as crianças já fizeram essa oração.

5]. Atividade: Fazer bonequinhos de papel e colocar os nomes dos membros da igreja em cada bonequinho, 
inclusive o nome das crianças.

OBS: Essa atividade também será realizada no culto doméstico.

SUGESTÃO 
DE ORDEM DE 
CULTO DOMÉSTICO
TEMA: Quem sou eu na igreja?

TEXTO BÍBLICO: Mateus 19.14

OBJETIVO: Que a criança compreenda que ela também 
faz parte da igreja.

RECURSO: Fotos da família.

1]. Oração

2]. Introdução: Mostrar fotos da família comentando o pa-

rentesco da criança com os familiares, depois enfatizar que 

na igreja somos todos irmãos, inclusive as crianças.

3]. História: João 1.12.

4]. Aplicação: Explicar que na igreja somos todos irmãos 

em Cristo

5]. Atividade: Fazer bonequinhos de papel e colocar o 

nome de cada um da família e alguns membros da igreja-

ANEXO 01
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SUGESTÃO 
DE ROTEIRO DE
PGMI
TEMA: Quem é a criança na igreja

MATERIAL: Desenho de Jesus com as crianças

TEXTO BÍBLICO: Mateus 19.14

OBJETIVO: Que a criança compreenda que ela também 
faz parte da igreja.

QUEBRA – GELO: perguntar para as crianças o que é ser 
amada.

CONVERSA COM DEUS

LOUVOR: Posso ser um missionariozinho.

TEMPO DE MULTIPLICAR: Apresentar os convidados.

TEMPO DA PALAVRA: Jesus andou por muitos lugares e 
ensinou aos discípulos que ama todas as pessoas, inclusive 
as crianças. Contar a história de Mt 19.14

DINÂMICA: uma criança tentará alcançar um objeto, en-
quanto as demais tentam impedir.

APLICAÇÃO: Jesus ama cada criança.

ORAR UNS PELOS OUTROS

01
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SUGESTÃO 
DE ORDEM DE CULTO
TEMA: Somos um Time

TEXTO BÍBLICO: 1 Coríntios 12:27

OBJETIVO: Mostrar a importância de trabalharmos unidos

RECURSOS: Desenho das partes do corpo humano; montar a FIGURA enquanto conta a história.

1].  Ensinar o tema: EU + 1,  na Missão de Multiplicar.

2]. Ensinar o versículo: Mateus 28.19-20

3]. Louvor: Posso ser um missionariozinho. 

4].  História: O corpo de Cristo. I Cor 12 12.27

Paulo disse que a igreja é o corpo e Cristo é a cabeça. Como corpo, a igreja precisa trabalhar unida, uma parte do corpo 

depende totalmente da outra. Como se fosse um time, um jogador depende do outro, não pode fazer tudo sozinho. Cada 

uma das crianças também faz parte desse time!

5]. Atividade: Dar um boneco para as crianças montarem e levar para casa. (ANEXO 02)

SUGESTÃO 
DE ORDEM DE 
CULTO DOMÉSTICO
TEMA: Somos um Time

TEXTO BÍBLICO: Mateus 28.19-20

OBJETIVO: Que as crianças compreendam que a igreja é 
como se fosse um time, cujo o técnico é Jesus. A família 
também faz parte desse time.

RECURSO: papel, canetinha, bonequinho feito no culto e 
material para fazer o cofrinho.

1]. Oração

2]. Introdução: todos irão tentar fazer um desenho com os pés.

3]. História: . 1 Cor 12.27

4]. Aplicação: Precisamos trabalhar juntos e unidos para cum-

prirmos a missão.

5]. Atividade: Pensar no que fazer para arrecadar ofertas para 

missões, exemplo: esse mês, o dinheiro que usaria para comprar 

doces, vou ofertar para missões.
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SUGESTÃO 
DE ROTEIRO DE
PGMI
TEMA: Somos um Time

MATERIAL: papel grande, canetinhas, quebra cabeça.

TEXTO BÍBLICO: 1 Cor 12.12-27

OBJETIVO: Que as crianças compreendam que a igreja é 
como se fosse um time, cujo técnico é Jesus. A família
também faz parte desse time.

QUEBRA – GELO: pedir para as crianças desenharem 
usando os pés.

CONVERSA COM DEUS

LOUVOR: Posso ser um missionariozinho.

TEMPO DE MULTIPLICAR: Apresentar os convidados.

TEMPO DA PALAVRA: 1 Cor 12. 12-27. Um corpo com 
muitas partes.

DINÂMICA: montar um quebra cabeça com as crianças.

APLICAÇÃO: Observar que no início as peças estavam 
juntas mas não estavam cumprindo sua missão.

ORAR UNS PELOS OUTROS

02
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SUGESTÃO 
DE ORDEM DE CULTO
TEMA: Qual é a nossa Missão?

TEXTO BÍBLICO: Mateus 28.19-20

OBJETIVO: Que a criança compreenda que se ela confessou a Jesus como Senhor, ela também torna-se discípulo de 
Jesus e recebe uma missão 

RECURSOS: Fazer os personagens com rolinhos de Papel Higiênico. Entregue para cada criança um envelope com um 
papel escrito a seguinte frase: “SUA MISSÃO É: convidar um amigo para o Culto Doméstico”.

1].  Lembrar o tema: EU + 1,  na Missão de Multiplicar.

2].Lembrar o versículo: Mateus 28.19-20

3]. Louvor:  Acenda a Luz (Crianças Diante do Trono); 

4].  História: Contar que Jesus andou com seus discípulos por 3 anos, e neste tempo ensinou-lhes muitas coisas, dentre 

elas: Jesus ensinou que os discípulos precisam orar (Jesus também se retirava para orar);

Jesus ensinou que ele se importa com todos (Jesus e a mulher samaritana, Jesus e os leprosos);

Jesus ensinou que precisamos obedecer (Jesus é crucificado);

Quando ressuscitou, Jesus disse aos seus discípulos que eles também deveriam fazer discípulos. A ordem é a mesma para 

nós também, se somos discípulos, a nossa missão é Fazer discípulos!

5]. Atividade: cada criança fará seu próprio bonequinho com rolinho de papel higiênico, que irá representar ela mesma. 

Ver exemplo. (ANEXO 03)  

SUGESTÃO 
DE ORDEM DE 
CULTO DOMÉSTICO
TEMA: Qual é a nossa Missão?

TEXTO BÍBLICO: Mateus 28.19-20

OBJETIVO: Que elas entendam que o nosso objetivo é 

fazer discípulos.

RECURSO: Fotos da família.

1]. Oração 

2]. Introdução: Cumprir a missão recebida no envelope.

3]. História: 

A Bíblia conta a história de um homem que recebeu uma mis-
são, mas não queria cumpri-la, ele quis fugir da missão. Desta 
vez as crianças irão contar para os pais a história de Jonas. 

ANEXO  04

4]. Aplicação: Precisamos obedecer

5]. Atividade: Aprender o passo a passo do cofrinho. A MIS-
SÃO É: convidar algum amiguinho da criança para participar do 
culto com a família.
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SUGESTÃO 
DE ROTEIRO DE
PGMI
TEMA: Qual é a nossa Missão? 
MATERIAL: objetos diferentes, uma árvore desenhada 
em uma cartolina e frutinhas com dupla face atrás para 
colar na árvore.
TEXTO BÍBLICO: Mateus 28.19-20
OBJETIVOS: Que as crianças saibam que temos uma 
missão e precisamos cumprí-la.
QUEBRA – GELO: mostrar um objeto sendo usado para algo 
que ele não foi criado, por exemplo, usar uma xícara para passar 
roupa, um copo para ligar a televisão, as crianças vão estranhar e 
vão perguntar porque você está fazendo isso, explicar que tudo 
tem um propósito, tudo foi criado com um objetivo, até mesmo 
a igreja, ela também tem uma missão. Por exemplo as árvores 
frutíferas, o objetivo delas é dar frutos!
CONVERSA COM DEUS: Leia o versículo de hoje, e ore ao 
Senhor pedindo pelo encontro.
LOUVOR: Posso ser um missionariozinho.
TEMPO DE MULTIPLICAR: Orar pelos alvos de oração. 
Apresentar os convidados.
TEMPO DA PALAVRA: João 15. 1-5. A árvore e seus frutos.
DINÂMICA: brincar de colar o fruto na árvore com o olho 
vendado.
APLICAÇÃO: Nossa missão como igreja é dar frutos e nós 
como parte da igreja precisamos dar esses frutos! Os frutos 
são discípulos de Jesus. Mesmo na brincadeira, precisamos 
uns dos outros para cumprir a missão.
ORAR UNS PELOS OUTROS

03
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SUGESTÃO 
DE ORDEM DE CULTO
TEMA: Vamos Multiplicar

TEXTO BÍBLICO: Mateus 28.19-20

OBJETIVO: entender que quando recebemos uma missão precisamos cumprí-la!

RECURSOS: Imagens de Jesus com os discípulos, jogo da memória dos discípulos.

1]. Lembrar o tema: Eu + 1, na Missão de Multiplicar.

2]. Lembrar o versículo: Mateus 28.19-20. 

3]. Louvor: Posso ser um missionariozinho.

4].  História:  Nos três anos de caminhada com Jesus os discípulos viram quem era Jesus, aprenderam quem eles eram e 
também qual missão precisavam cumprir. 
Neste tempo de campanha, as crianças também viram que fazem parte da igreja de Cristo, que a Igreja é como um time e 
viram que tem uma missão. Neste último culto as crianças vão descobrir como cumprir sua missão.
Jesus estava sempre com seus discípulos: jantavam juntos (na casa de Zaqueu), Lc 19; viajavam juntos Mt 20.30; iam à 
sinagoga juntos (Lc 6.6)
Jesus nos mostrou que discipular é andar junto e enquanto caminhava, conforme as coisas iam acontecendo, Ele ensinava 
sobre a vontade e o amor de Deus. 
Onde estivermos, também precisamos estar atentos para ensinarmos do amor e da vontade de Deus e assim, fazer dis-
cípulos de Jesus. As crianças também têm amigos que estão sempre juntos, esses amigos vão observar como elas vivem, 
como falam e também vão querer imita-las.

5]. Atividade: Jogo da memória ANEXO 05

OBS: Essa atividade também será realizada no culto doméstico.

SUGESTÃO
CULTO 
DOMÉSTICO
TEMA: Vamos Multiplicar

TEXTO BÍBLICO: Mateus 28.19-20

OBJETIVO: Que a criança compreenda que ela também 
pode e deve fazer discípulos

RECURSO: desenho para pintar e montar

1]. Oração

2.]. Introdução: brincar de o mestre mandou em família.

3]. História: Jesus e a pesca maravilhosa. Lc 5.1 -11. Para 
contar a história, podem ser usados vários recursos, bis-
coitinhos em forma de peixe, papel cortado em forma de 
peixe, barquinho de origami, ou o que ficar mais fácil para 
você. ANEXO 06

4]. Aplicação: Eles precisaram obedecer a Jesus para ex-
perimentar o que ia acontecer. Da mesma forma, nós pre-
cisamos obedecer e cumprir nossa missão, para vermos  o 
poder de Deus agindo na nossa vida e na vida das pessoas. 
Obedecer a Jesus é bom.

5]. Atividade:  Jogo da Memória

Q
U

AR
TA

SE
M

AN
A

SUGESTÃO 
DE ROTEIRO DE
PGMI
TEMA: Vamos Multiplicar

MATERIAL: Papel, lápis de cor, lápis de escrever e massinha

TEXTO BÍBLICO: Mateus 28.19-20

OBJETIVOS: entender como faremos discípulos.
QUEBRA – GELO: conversar sobre coisas que gostam de fa-
zer e teriam prazer em ensinar.

CONVERSA COM DEUS: Leia o versículo de hoje, e ore ao 
Senhor pedindo pelo encontro.

LOUVOR: Posso ser um missionáriozinho

TEMPO DE MULTIPLICAR: Apresentar os convidados.

TEMPO DA PALAVRA: Lucas 10.1-24. Jesus conviveu com 
os discípulos, os ensinou e os enviou. Agora, Ele nos ensina atra-
vés da Bíblia e também nos envia para ensinarmos  a outros!

DINÂMICA: ensinar algo para uma criança e pedir para que 
ensine outra, e assim sucessivamente. Pode ser um desenho, 
uma escultura.

APLICAÇÃO: Jesus conviveu com os discípulos, os ensi-
nou e os enviou. Agora, Ele nos ensina através da Bíblia e 
também nos envia para ensinarmos a outros! 
ORAR UNS PELOS OUTROS

04
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SUGESTÃO 
DE ORDEM DE 
CULTO DOMÉSTICO
TEMA: Quem sou eu na igreja?

TEXTO BÍBLICO: Mateus 19.14

OBJETIVO: Que a criança compreenda que ela também faz parte da igreja.

RECURSO: Fotos da família.

1]. Oração

2]. Introdução: Mostrar fotos da família comentando o parentesco da 

criança com os familiares, depois enfatizar que na igreja somos todos ir-

mãos, inclusive as crianças.

3]. História: João 1.12.

4]. Aplicação: Explicar que na igreja somos todos irmãos em Cristo

5]. Atividade: Fazer bonequinhos de papel e colocar o nome de cada um da 

família e alguns membros da igreja. ANEXO 01

SUGESTÃO 
DE ORDEM DE 
CULTO DOMÉSTICO
TEMA: Somos um Time

TEXTO BÍBLICO: Mateus 28.19-20

OBJETIVO: Que as crianças compreendam que a igreja é como se fosse 
um time, cujo o técnico é Jesus. A família também faz parte desse time.

RECURSO: papel, canetinha, bonequinho feito no culto e material para 
fazer o cofrinho.

1]. Oração

2]. Introdução: todos irão tentar fazer um desenho com os pés.

3]. História: . 1 Cor 12.27

4]. Aplicação: Precisamos trabalhar juntos e unidos para cumprirmos a missão.

5]. Atividade: Pensar no que fazer para arrecadar ofertas para missões, exem-

plo: esse mês, o dinheiro que usaria para comprar doces, vou ofertar para mis-

sões.

SUGESTÃO 
DE ORDEM DE 
CULTO DOMÉSTICO
TEMA: Qual é a nossa Missão?

TEXTO BÍBLICO: Mateus 28.19-20

OBJETIVO: Que elas entendam que o nosso objetivo é fazer discípulos.

RECURSO: Fotos da família.

1]. Oração 

2]. Introdução: Cumprir a missão recebida no envelope.

3]. História: 

A Bíblia conta a história de um homem que recebeu uma missão, mas não queria 
cumpri-la, ele quis fugir da missão. Desta vez as crianças irão contar para os pais 
a história de Jonas. 

ANEXO  04

4]. Aplicação: Precisamos obedecer

5]. Atividade: Aprender o passo a passo do cofrinho. A MISSÃO É: convidar 
algum amiguinho da criança para participar do culto com a família.

SUGESTÃO
CULTO 
DOMÉSTICO
TEMA: Vamos Multiplicar

TEXTO BÍBLICO: Mateus 28.19-20

OBJETIVO: Que a criança compreenda que ela também pode e deve fazer 
discípulos

RECURSO: desenho para pintar e montar

1]. Oração

2.]. Introdução: brincar de o mestre mandou em família.

3]. História: Jesus e a pesca maravilhosa. Lc 5.1 -11. Para contar a história, 
podem ser usados vários recursos, biscoitinhos em forma de peixe, papel 
cortado em forma de peixe, barquinho de origami, ou o que ficar mais fácil 
para você. ANEXO 06

4]. Aplicação: Eles precisaram obedecer a Jesus para experimentar o que 
ia acontecer. Da mesma forma, nós precisamos obedecer e cumprir nossa 
missão, para vermos  o poder de Deus agindo na nossa vida e na vida das 
pessoas. Obedecer a Jesus é bom.

5]. Atividade:  Jogo da Memória

PRIMEIRASEMANA SEGUNDASEMANA

TERCEIRASEMANA QUARTASEMANA
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SUGESTÃO 
DE ROTEIRO DE
PGMI
TEMA: Quem é a criança na igreja

MATERIAL: Desenho de Jesus com as crianças

TEXTO BÍBLICO: Mateus 19.14

OBJETIVO: Que a criança compreenda que ela também faz parte da igreja.

QUEBRA – GELO: perguntar para as crianças o que é ser amada.

CONVERSA COM DEUS

LOUVOR: Posso ser um missionariozinho.

TEMPO DE MULTIPLICAR: Apresentar os convidados.

TEMPO DA PALAVRA: Jesus andou por muitos lugares e ensinou aos dis-
cípulos que ama todas as pessoas, inclusive as crianças. Contar a história de 
Mt 19.14

DINÂMICA: uma criança tentará alcançar um objeto, enquanto as demais 
tentam impedir.

APLICAÇÃO: Jesus ama cada criança.

ORAR UNS PELOS OUTROS

SUGESTÃO 
DE ROTEIRO DE
PGMI
TEMA: Somos um Time

MATERIAL: papel grande, canetinhas, quebra cabeça.

TEXTO BÍBLICO: 1 Cor 12.12-27

OBJETIVO: Que as crianças compreendam que a igreja é como se fosse 
um time, cujo técnico é Jesus. A família
também faz parte desse time.

QUEBRA – GELO: pedir para as crianças desenharem usando os pés.

CONVERSA COM DEUS

LOUVOR: Posso ser um missionariozinho.

TEMPO DE MULTIPLICAR: Apresentar os convidados.

TEMPO DA PALAVRA: 1 Cor 12. 12-27. Um corpo com muitas partes.

DINÂMICA: montar um quebra cabeça com as crianças.

APLICAÇÃO: Observar que no início as peças estavam juntas mas não 
estavam cumprindo sua missão.

ORAR UNS PELOS OUTROS

SUGESTÃO 
DE ROTEIRO DE
PGMI
TEMA: Qual é a nossa Missão? 
MATERIAL: objetos diferentes, uma árvore desenhada em uma cartolina e 
frutinhas com dupla face atrás para colar na árvore.
TEXTO BÍBLICO: Mateus 28.19-20
OBJETIVOS: Que as crianças saibam que temos uma missão e precisamos 
cumprí-la.
QUEBRA – GELO: mostrar um objeto sendo usado para algo que ele não foi cria-
do, por exemplo, usar uma xícara para passar roupa, um copo para ligar a televisão, 
as crianças vão estranhar e vão perguntar porque você está fazendo isso, explicar 
que tudo tem um propósito, tudo foi criado com um objetivo, até mesmo a igreja, 
ela também tem uma missão. Por exemplo as árvores frutíferas, o objetivo delas 
é dar frutos!
CONVERSA COM DEUS: Leia o versículo de hoje, e ore ao Senhor pedindo 
pelo encontro.
LOUVOR: Posso ser um missionariozinho.
TEMPO DE MULTIPLICAR: Orar pelos alvos de oração. Apresentar os con-
vidados.
TEMPO DA PALAVRA: João 15. 1-5. A árvore e seus frutos.
DINÂMICA: brincar de colar o fruto na árvore com o olho vendado.
APLICAÇÃO: Nossa missão como igreja é dar frutos e nós como parte da 
igreja precisamos dar esses frutos! Os frutos são discípulos de Jesus. Mesmo 
na brincadeira, precisamos uns dos outros para cumprir a missão.
ORAR UNS PELOS OUTROS

SUGESTÃO 
DE ROTEIRO DE
PGMI
TEMA: Vamos Multiplicar

MATERIAL: Papel, lápis de cor, lápis de escrever e massinha

TEXTO BÍBLICO: Mateus 28.19-20

OBJETIVOS: entender como faremos discípulos.
QUEBRA – GELO: conversar sobre coisas que gostam de fazer e teriam pra-
zer em ensinar.

CONVERSA COM DEUS: Leia o versículo de hoje, e ore ao Senhor pedindo 
pelo encontro.

LOUVOR: Posso ser um missionáriozinho

TEMPO DE MULTIPLICAR: Apresentar os convidados.

TEMPO DA PALAVRA: Lucas 10.1-24. Jesus conviveu com os discípulos, 
os ensinou e os enviou. Agora, Ele nos ensina através da Bíblia e também nos 
envia para ensinarmos  a outros!

DINÂMICA: ensinar algo para uma criança e pedir para que ensine outra, e 
assim sucessivamente. Pode ser um desenho, uma escultura.

APLICAÇÃO: Jesus conviveu com os discípulos, os ensinou e os enviou. 
Agora, Ele nos ensina através da Bíblia e também nos envia para ensinar-
mos a outros! 
ORAR UNS PELOS OUTROS

PRIMEIRASEMANA SEGUNDASEMANA

TERCEIRASEMANA QUARTASEMANA
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PRIMEIRASEMANA

fonte:  http://rozane-farias.blogspot.com.br/2014/02/sequencia-didatica-sobre-obra-roda.html
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SEGUNDASEMANA

fonte: http://professorasimoneleite.blogspot.com.br/2013/01/bonecos-para-montar.html
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TERCEIRASEMANA

fonte: https://coisasquegosto.wordpress.com/tag/papel/
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QUARTASEMANA

fonte: http://investindonascriancas.blogspot.com.br/2010/05/jogo-da-memoria-discipulos-de-jesus.html
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fonte: http://mundogloob.globo.com


