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 Vamos iniciar mais uma campanha de Missões Estaduais, esse ano o tema da cam-
panha é o mesmo do ano passado: “Eu mais um na missão de Multiplicar”. O versículo chave 
continua sendo Mateus 28.19-20. Porém a ênfase estará nas ações missionárias, precisa-
mos multiplicar a nossa participação em missões. 
 Temos 8 milhões de paranaenses que ainda não foram discipulados. Precisamos 
não apenas falar do amor de Jesus, precisamos caminhar com essas pessoas, discípula-las e 
para tal desafio, faz-se necessário o trabalho dos missionários, que dedicam suas vidas no 
discipulado daqueles que estão conhecendo a Cristo, e também o envolvimento de toda a 
igreja.
 Para incentivar as crianças e suas famílias a multiplicar sua ações missionárias e 
assim alcançarmos esses 8 milhões de paranaenses, segue material com:
 • 05 ordens de culto;
	 •	05	atividades	em	família;
	 •	05	roteiros	de	PGMI	(Pequeno	Grupo	Multiplicador	Infantil)
	 •	Joguinhos
 Sabemos que a maioria das famílias não realiza o culto doméstico atualmente, mas 
compreendendo a importância desse momento, sugerimos a distribuição das sugestões 
das Atividades em Família para os responsáveis. E ainda, visando ensinar e incentivar nossas 
crianças a falarem de Jesus para seus amigos, esse material contém também as sugestões 
de roteiro de PGMI (Pequeno Grupo Multiplicador Infantil).
 Outra forma de incentivarmos nossas crianças a ofertarem para missões e ajuda-
-las a lembrar do nosso compromisso mensal é emitir a carteirinha do adotante. Para que 
a criança receba a carteirinha, o responsável precisa preencher a ficha de adoção, que de-
verá ser enviada para a Convenção Batista Paranaense. A Convenção irá confeccionar as 
carteirinhas e enviar pelo correio. Quando receber as carteirinhas, faça da entrega em um 
momento especial. 
 Segue também o endereço dos missionários para que possamos enviar cartinhas 
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 sugestões, 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,
 
 Qual lembrança quer que seu fi lho leve da infância para a vida adulta? Tudo o que 
fazem ou deixam de fazer fi cará registrado na memória de seu fi lho, que tal promover no 
mês da campanha de missões estaduais algo diferente, que fará com que ele se lembre 
com carinho dessa época? Tudo vai depender do seu empenho e disposição. Sabemos de 
todo do cansaço e da correria do dia a dia, então o que pedimos é que reserve uma noite 
por semana desse mês, para promover um momento diferente em família!
 Estamos começando mais uma campanha de Missões Estaduais. O tema é “Eu 
mais um na missão de multi plicar”. O texto base está em Mateus 28.19-20.
Nesta campanha sua família receberá: 
- 5 sugestões de Ati vidade em Família: poderá fazer uma ati vidade por semana;
- Um calendário de missões estaduais: a sugestão é marcar nesse calendário os dias das 
ati vidades em família, e por qual projeto irão interceder no dia;
- Um cofrinho missionário;
 Nesta campanha além da oferta feita através do cofrinho, sugerimos que a família 
combine um valor mensal com o qual irá contribuir para missões, e marque no próprio 
cofrinho qual será a oferta. Quando levarem o cofrinho de volta a igreja, além de ofertar, 
estarão fazendo o compromisso mensal. Leve o cofrinho novamente pra casa para não 
se esquecerem da oferta mensal. O cofrinho também terá um lado onde a família poderá 
colocar os nomes das pessoas por quem irão orar, a fi m de leva-las a ter comunhão com 
Jesus.
 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.

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
Siti o Cercado
81.935-113 - Curiti ba - Pr

Cleberson	de	Lima	Nacamoto
Kelly	Aparecida	Bitt	arello	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. Bati sta 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 Bati sta no Umbará
R. Sen. Accioly Filho, 662 
Bloco 03 - Ap. 14 | CIC
81.310-000 - Curiti ba -Pr

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

Edeilson	da	Costa	Oliveira
Priscila	Soares	Oliveira
Congregação Bati sta 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 - Curiti ba - Pr

Elizabete	Pinto	Teixeira
Frente Missionária Tríplice Fronteira
Rua João Dutra, 797 - Frente
Jd.  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 - Curiti ba - Pr

Enrique	Costa	Alde
Marnízia	dos	Santos	C.	Alde
Igreja Bati sta 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 - Curiti ba - Pr

Fabiano	Pires	Marti	ns
Ericka	Alessandra	da	S.	Marti	ns
Capelania Carcerária
Rua Eduardo Luiz Pina, 400 - Bloco 5 - Ap. 204 
81.230-380 - Curiti ba - Pr

Flávio	Augusto	Rezende	Machado
Fabiana	Cristi	ne	de	S.	S.	Machado
Congregação Bati sta Jornada
Rua J. Guimarães, 97 - Jardim São Paulo I
85.856-360 - Foz do Iguaçu - Pr

Gedeon	Santos	de	Freitas
Alexandra	Silva	de	Freitas
Congregação Bati sta Cap. Leônidas Marques
Congregação Bati sta 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 - 
Síti o Cercado
81.925-540 - Curiti ba - Pr

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

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

Jonathan	Lebedieff		dos	Santos
Capelania Hospitalar
Rua P. Francisco Chylaszek, 406 - Jd Gabineto
81.280-030 - Curiti ba - 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	Fáti	ma	G.	Buchmann
Congregação Bati sta 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-Curiti ba - 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 Sebasti ão Scolaro, 122 - Cidade Industrial
81.170-040 - Curiti ba - Pr

Roseli	Aparecida	B.	P.	de	Deus
Igreja Bati sta em Realeza
Congregação Bati sta 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 Poti guara, 2145 - Bloco 2 - Ap 2
Fazendinha
81.330-320 - Curiti ba - Pr

Rivelino	dos	Santos
Capelania com Marinheiros
Acesso João Bati sta Teixeira, 75 - Vila Iti bere
83.206-075 - Paranaguá - Pr

Sergio	Eduardo	Silva
Andréia	de	Menezes
Igreja Bati sta 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 Andrett a de Oliveira, 113 - Bloco 1 - Ap. 41
Uberaba
81.560-235- Curiti ba - Pr
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 Nesta campanha o cofrinho não será somente para guardar a oferta especial! 
Vamos uti lizá-lo também para anotar algumas decisões que não poderemos esquecer. 
Em cada face do cofrinho, anotaremos um compromisso, serão 3 ao todo.
A primeira é qual valor vamos doar mensalmente para missões estaduais. A obra 
missionária acontece o ano todo e precisamos ajudar os missionários não somente na 
época da campanha. Podemos separar o valor de um lanche, ou de um cinema, todos os 
meses para abençoa-los!
 
 A segunda é por quem iremos orar. Os missionários falam de Jesus onde estão e 
nós também precisamos falar de Jesus onde estamos. E o primeiro passo antes de falar 
de Jesus para uma pessoa é orar por ela, por isso, vamos anotar no cofrinho o nome das 
pessoas por quem cada membro de nossa família vai orar.
Na terceira, a família colocará os nomes dos missionários por quem conti nuarão orando, 
mesmo após o término da campanha.
 
 Ou seja, o cofrinho fi cará com a família o ano todo, para nos lembrar do 
compromisso que assumimos.

S E G U N D A T E R Ç A Q U A R T A Q U I N T A S E X T A S Á B A D OD O M I N G O

C o p i e 	 e 	 e n t r e g u e 	 1 	 f o l h a 	 p a r a 	 c a d a 	 f a m í l i a .
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JULHO 2018
Ore todos os dias pelos missionários.
Marque os os dias das atividades em Familia.



 Segue também 
uma proposta de ativida-
de para revisão do que foi 
aprendido na campanha. 
Trata-se de um joguinho 
fácil, será necessário so-
mente imprimi-lo, ter um 
dado e algumas tampinhas 
de garrafas coloridas, que 
serão os jogadores.

 Para brincar bas-
ta jogar o dado, mover os 
jogadores conforme o nú-
mero indicado no dado e 
ler o que está no quadradi-
nho que a tampinha parou. 
Dependendo do quadra-
do haverá uma tarefa, em 
outros apenas uma leitura 
para a criança lembrar algo 
que precisa realizar.

 Em alguns qua-
drados aparecem situa-
ções que nos impedem 
de avançar rumo ao nos-
so objetivo de alcançar 
o estado para Jesus, por 
isso, nesses, o jogador fi-
cará uma ou mais rodadas 
sem jogar, para simbolizar 
o tempo que perdemos 
quando nos distraímos e 
deixamos de fazer nossa 
parte na missão.



JOGO DA 
MEMÓRIA
Para não esquecermos os missionários que trabalham em nosso 
estado, segue também uma proposta de jogo da  memória com 
a foto da família missionária e o campo onde atuam. Esse jogo 
pode ser impresso em papel cartão.



TEMA: Um grande desafi o

TEXTO BÍBLICO: Mateus 19.14

OBJETIVO: Que as crianças entendam um pouco mais sobre o desafi o de alcançarmos as 
pessoas em todo o nosso estado.

RECURSOS:  Embalagens ou copos para fazer as muralhas de Jericó, calendário de oração 
e cofrinho para levar pra casa.

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

2].  Ensinar o versículo: Mateus 28.19-20

3].  Louvor: Multi plicação (Aline Barros)

4].  História: Josué 6. A conquista de Jericó.

5].  Ati vidade: Fazer um teatro da história.

6].  Aplicação: o povo se uniu para conquistar a cidade de Jericó, precisamos nos unir e 

trabalhar juntos para alcançarmos o Paraná para Jesus.

SUGESTÃO 
de Atividade em 
Família
TEMA: Um grande desafi o.

VERSÍCULO: Mateus 19.14

OBJETIVO: Reconhecer que temos um grande desafi o pela frente e 

precisamos nos unir e trabalhar juntos para vencê-lo.

Recursos: calendário de oração, mapa do estado para colorir.

1]. ORAÇÃO: Usar o calendário de oração para ver por qual projeto 

orar no dia.

2].  INTRODUÇÃO: Comparti lhar algum momento difí cil vivido em 

família, mas que com a ajuda de Deus foi superado.

3].  HISTÓRIA: Josué 6. A conquista de Jericó.

4].  APLICAÇÃO: o povo se uniu para conquistar a cidade de Jericó, 

precisamos nos unir e trabalhar juntos para alcançarmos o Paraná 

para Jesus.

5].  ATIVIDADE: Pintar o mapa do estado do Paraná.

PRIMEIRA
SEMANA

SUGESTÃO 
de Roteiro de PGMI
TEMA: Um grande desafi o.

MATERIAL: bexigas, embalagens ou copos para fazer as muralhas de Jericó

TEXTO BASE: Josué 6. A conquista de Jericó.

OBJETIVOS: Que a criança compreenda que precisamos trabalhar unidos 

para conseguirmos alcançar nosso estado.

QUEBRA – GELO: escrever tarefas em ti ras de papel e colocar dentro de 

bexigas. As crianças precisarão estourar a bexiga para descobrir qual tarefa 

executar. Uma das tarefas precisa ser: orar pelo estado do Paraná.

CONVERSA COM DEUS: Ore ao Senhor pedindo pelo encontro.

LOUVOR: Multi plicação (Aline Barros)

TEMPO DE MULTIPLICAR: Orar pelos alvos de oração. Apresentar os 

convidados.

TEMPO DA PALAVRA: Josué 6. A conquista de Jericó.

ORAR UNS PELOS OUTROS: agradecer por que podemos 

servir a Deus juntos.

01

SU
GES
TÃO 

DE ORDEM 
DE CULTO

ATENÇÃO: Ao	 final	 dessa	 revista	 nas	 páginas	 de	 ANEXOS,	
você	 encontrará	 todos	os	 arquivos	das	 atividades	 em	 famí lia	
e	 atividades	 para	 os	 PGMI,	 mapas	 e	 Jogos	 preparados	 para	
Impressão.

TEMA: Vamos multi plicar nossa oração!

TEXTO BÍBLICO: Atos 12

OBJETIVO: Que as crianças compreendam que vamos vencer o desafi o de ganharmos o Paraná para Jesus se multi pli-
carmos nossa oração!

RECURSOS: Roupas tí picas para que um irmão se vista como Pedro.

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

2]. Ensinar o versículo: Mateus 28.19-20

3]. Louvor: Multi plicação (Aline Barros)

4].  História: Pedro é preso e libertado por um anjo. Pedir para que um irmão interprete o papel de Pedro, relatando o que 

aconteceu naquela noite.

5]. Ati vidade: Brincar de interpretar o que aconteceu com Pedro. Uma criança fará o papel de Pedro, outras de soldados 

e outras da igreja, mas Pedro, só conseguirá sair sem ser visto quando a igreja esti ver orando, se não, ele é pego pelos 

soldados!

6]. Aplicação: Através da oração podemos contar com o que Deus pode fazer.

SEGUNDA
SEMANA 02

SU
GES
TÃO 

DE ORDEM 
DE CULTO

SUGESTÃO 
de Atividade em 
Família
TEMA: O que acontece quando a gente ora!

VERSÍCULO: Atos 12

OBJETIVO: Que as crianças compreendam que vamos vencer o desa-

fi o de ganharmos o Paraná para Jesus se multi plicarmos nossa oração!

RECURSOS:Tirinhas de papel com o nome dos missionários (entregar 

uma lista com os nomes dos missionários para as famílias).

1]. ORAÇÃO
2].  INTRODUÇÃO: Contar alguma experiência de oração que 

viveram.

3].  HISTÓRIA: Pedro é preso e libertado por um anjo.

4].  APLICAÇÃO: Pedro viveu um verdadeiro milagre, fruto de oração! 

Nós também precisamos orar pelos missionários de missões estadu-

ais, para que eles também vejam o poder de Deus!

5].  ATIVIDADE: Fazer um amigo secreto de oração, colocar o nome 

dos missionários de missões estaduais em papeis, recortar, dobrar e 

pedir para cada membro da família reti rar um papel por quem irá orar. 

Colar os nomes dos missionários no mapa do Paraná. A ati vidade do 

mapa foi realizada em casa.

SUGESTÃO 
de Roteiro de PGMI
TEMA: O que acontece quando a gente ora!

MATERIAL: Tirinhas de papel com o nome dos missionários (os nomes 

estão no catálogo de endereços, no início da revista).

TEXTO BASE: Atos 12

OBJETIVOS: Que as crianças compreendam que vamos vencer o desafi o de 

ganharmos o Paraná para Jesus se multi plicarmos nossa oração!

QUEBRA – GELO: Amigo secreto missionário. Colocar o nome dos missio-

nários de missões estaduais em papeis, recortar, dobrar e pedir para cada 

criança reti rar um papel por quem irá orar.

CONVERSA COM DEUS: Ore ao Senhor pedindo pelo encontro.

LOUVOR: Multi plicação (Aline Barros)

TEMPO DE MULTIPLICAR: Orar pelos alvos de oração. Apresentar os 

convidados.

TEMPO DA PALAVRA: Pedro é preso e libertado por um anjo.

DINÂMICA: Conversar sobre como podemos ajudar as pessoas. Enfati zar 

que uma das formas de ajudarmos é orando! 

APLICAÇÃO: Precisamos orar pelos missionários que estão no Paraná, para 

que vejam as maravilhas de Deus.

ORAR UNS PELOS OUTROS: Orar também por nossos amigos e familiares.



TEMA: Vamos multi plicar nossas ofertas 

TEXTO BÍBLICO: João 6

OBJETIVO: Que as crianças compreendam que vamos vencer o desafi o de ganharmos o Paraná para Jesus se também 
ofertarmos!

RECURSOS:  Um mapa do Paraná desenhado em cartolina.

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

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

3].  Louvor: Multi plicação (Aline Barros)

4].  História: João 6, Multi plicação dos pães e peixes.

5].  Ati vidade: Cada criança vai ajudar a decorar uma parte do mapa do Paraná para fi car na salinha.

6].  Aplicação: Com um pouco de cada um, conseguimos muito!

SUGESTÃO 
de Atividade em 
Família
TEMA: Vamos investi r na obra missionária!

VERSÍCULO: João 6.

OBJETIVO: Que as crianças compreendam que vamos vencer o desa-

fi o de ganharmos o Paraná para Jesus se multi plicarmos nossa oferta.

RECURSO: Milho de Pipoca.

1]. ORAÇÃO: 
2].  INTRODUÇÃO: Conversar sobre o que dá pra fazer só com um 

grão de pipoca, mas e se esse um esti ver com outros. Explicar que na 

história de hoje veremos que Jesus com um pouco, fez muito!

3].  HISTÓRIA: João 6 (multi plicação dos pães e peixes).

4].  APLICAÇÃO: Parece que nossa oferta é pouca, diante do desafi o 

que temos pela frente, mas a minha oferta, junto com a oferta de 

mais 40 mil bati stas fazem toda a diferença! Imagina 40 mil grãos de 

pipoca!

5].  ATIVIDADE: Em família, decidir quanto irão entregar de oferta 

mensalmente para missões estaduais e escrever no cofrinho missio-

nário. 

6].  PARA COMPLETAR: Estourar a pipoca

TERCEIRA
SEMANA

SUGESTÃO
de Roteiro de PGMI
TEMA: Vamos investi r na obra missionária.

TEXTO BASE: João 6

MATERIAL: bexigas, embalagens ou copos para fazer as muralhas de Jericó

TEXTO BASE: Josué 6. A conquista de Jericó.

OBJETIVOS: Que as crianças compreendam que vamos vencer o desafi o de 

ganharmos o Paraná para Jesus se multi plicarmos nossa oferta!

QUEBRA – GELO: entregar uma peça para cada criança, e perguntar que 

diferença faz só aquela pecinha. Ensinar que com todas as peças juntas, 

muito pode ser feito.

CONVERSA COM DEUS: Ore ao Senhor pedindo pelo encontro.

LOUVOR: Multi plicação (Aline Barros)

TEMPO DE MULTIPLICAR: Orar pelos alvos de oração. Apresentar os 

convidados.

TEMPO DA PALAVRA: Contar a história descrita em João 6 (multi plicação 

dos pães e peixes).

DINÂMICA: Pedir para que uma criança sozinha leve uma caixa de um lugar 

até outro, com os pés! Perguntar se ela vai querer ajuda. Com certeza com 

mais pessoas ajudando fi ca muito mais fácil.

APLICAÇÃO: Ensinar às crianças que se todos ajudarem mesmo que com 

pouco, fi cará muito mais fácil!

ORAR UNS PELOS OUTROS

SU
GES
TÃO 

DE ORDEM 
DE CULTO

TEMA: Vamos multi plicar amigos de Jesus!

TEXTO BÍBLICO: Mateus 28.19-20

OBJETIVO: Que as crianças compreendam que podem ajudar a vencer esse grande desafi o falando de Jesus. 

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

2]. Ensinar o versículo: Mateus 28.19-20

3]. Louvor: Multi plicação (Aline Barros)

4].  História: Jesus (João 4) e Paulo (Atos 16.13-15), aproveitavam diversas oportunidades para falar do amor de Deus as 

pessoas. 

5]. Ati vidade:Encenar como podemos falar sobre Jesus para alguém da escola, para alguém da família, etc...

6]. Aplicação: Nós também podemos aproveitar as oportunidades que surgirem diante de nós.

QUARTA
SEMANA 04

SU
GES
TÃO 

DE ORDEM 
DE CULTO

SUGESTÃO 
de Atividade em 
Família
TEMA: Vamos multi plicar amigos de Jesus!

OBJETIVO: Que as crianças compreendam que podem ajudar a 

vencer esse grande desafi o falando de Jesus.

RECURSOS:Cofrinho Missionário

1]. ORAÇÃO
2].  INTRODUÇÃO: Conversar sobre como conheceram a Jesus.

3].  HISTÓRIA: Jesus (João 4) e Paulo (Atos 16.13-15), aproveitavam 

diversas oportunidades para falar do amor de Deus as pessoas.

4].  APLICAÇÃO: Precisamos falar de Jesus para nossos amigos.

5].  ATIVIDADE: Cada membro da família irá pensar no nome de 

alguém por quem irá orar, a fi m de levar essa pessoa a ter comunhão 

com Jesus e escrever no cofrinho missionário o nome das pessoas por 

quem irão orar.

SUGESTÃO 
de Roteiro de PGMI
TEMA: Vamos multi plicar amigos de Jesus!

MATERIAL: Bola, venda para os Olhos e a demarcação de um Golzinho.

TEXTO BASE: Mateus 28.19-20

OBJETIVOS: Que as crianças compreendam que podem ajudar a vencer 

esse grande desafi o falando de Jesus.

QUEBRA – GELO: Brincar de verdadeiro e falso. Conseguir curiosidades na 

internet e perguntar para as crianças se elas acham que aquelas informações 

são verdadeiras ou falsas. No fi nal, explicar que é muito importante saber-

mos no que confi ar, em quem acreditar. Quando falamos que as pessoas 

podem confi ar em Jesus, com certeza essa é uma informação verdadeira!

CONVERSA COM DEUS: Ore ao Senhor pedindo pelo encontro.

LOUVOR: Multi plicação (Aline Barros)

TEMPO DE MULTIPLICAR: Orar pelos alvos de oração. Apresentar os 

convidados.

TEMPO DA PALAVRA: Jesus (João 4) e Paulo (Atos 16.13-15), aproveita-

vam diversas oportunidades para falar do amor de Deus as pessoas.

DINÂMICA: Brincar de penalty cego. No penalty cego, uma pessoa vai 

tentar chutar a bola para o gol, mas com os olhos vendados, enquanto uma 

pessoa tenta a ajudar e a outra tenta atrapalhar. A pessoa que vai chutar a 

bola precisa discernir a voz de quem irá ouvir.

APLICAÇÃO: Nós precisamos ser quem guiará nossos amigos para marcar o 

gol mais importante da sua vida, a comunhão com Jesus. 

ORAR UNS PELOS OUTROS.



TEMA: Eu aceito o desafi o!

TEXTO BÍBLICO: Mateus 28.19-20

OBJETIVO: Que as crianças relembrem que o que elas fi zerem para Deus não é pouco, e com certeza ajudará os missioná-
rios a vencerem o desafi o de alcançar o Paraná pra Jesus!

RECURSOS:  Jogo de missões, dados e tampinhas de garrafa para serem os jogadores.

1].  Lembrar o tema: EU + 1,  na missão de multi plicar.

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

3].  Louvor: Multi plicação (Aline Barros)

4].  História: Relembrar as histórias e o que foi combinado sobre como irão ajudar a vencer o desafi o de alcançarmos o 
Paraná pra Jesus!

5].  Ati vidade: Jogar o joguinho de missões

6].  Aplicação: Explicar que quando estamos dispostos a obedecer e fazer a vontade de Deus, ele pode fazer muito mais do 
que pensamos

SUGESTÃO 
de Atividade em 
Família
TEMA: Nós aceitamos o desafi o!

OBJETIVO: Relembrar os compromissos assumidos durante esse 

mês.

1]. ORAÇÃO: 
2].  INTRODUÇÃO: Não é porque terminou o mês que o desafi o foi 

conquistado, apenas iniciamos o desafi o. Agora é lembrar qual é a 

nossa parte para ajudarmos os missionários a alcançar o Paraná para 

Jesus.

3].  HISTÓRIA: Relembrar as histórias contadas durante o mês.

4].  APLICAÇÃO: Parece que nossa oferta é pouca, diante do desafi o 

que temos pela frente, mas a minha oferta, junto com a oferta de 

mais 40 mil bati stas fazem toda a diferença! Imagina 40 mil grãos de 

pipoca!

5].  ATIVIDADE: Apagar a luz e acender um palito de fósforo, quando 

ele apagar, acender 2 palitos, depois 3, e ver a diferença que faz! Se 

ainda não fez o joguinho de missões, poderá uti lizar também.

QUINTA
SEMANA

SUGESTÃO
de Roteiro de PGMI
TEMA: Vamos vencer o desafi o.

TEXTO BASE: João 6

MATERIAL:  Itens que lembrem o que foi estudado nos encontros anteriores.

TEXTO BASE: Mateus 28.19-20

OBJETIVOS: Relembrar os compromissos assumidos durante esse mês.

QUEBRA – GELO: Brincar de mímica para já ir lembrando o que foi estuda-

do. Tema do jogo: o que fazemos por missões.

CONVERSA COM DEUS: Ore ao Senhor pedindo pelo encontro.

LOUVOR: Multi plicação (Aline Barros)

TEMPO DE MULTIPLICAR: Orar pelos alvos de oração. Apresentar os 

convidados.

TEMPO DA PALAVRA: Relembrar as histórias contadas durante o mês.

DINÂMICA: Apagar a luz e acender um palito de fósforo, quando ele apa-

gar, acender 2 palitos, depois 3, e ver a diferença que faz! 

APLICAÇÃO: O que fazemos parece pouco, mas se todos se compromete-

rem a fazer sua parte, faremos toda a diferença para o nosso estado.

ORAR UNS PELOS OUTROS

05

SU
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ANEXOS



PRIMEIRASEMANA SEGUNDASEMANA

TERCEIRASEMANA

QUARTASEMANA

SUGESTÃO 
de Atividade em 
Família
TEMA: Um grande desafi o.

VERSÍCULO: Mateus 19.14

OBJETIVO: Reconhecer que temos um grande desafi o pela frente e 

precisamos nos unir e trabalhar juntos para vencê-lo.

Recursos: calendário de oração, mapa do estado para colorir.

1]. ORAÇÃO: Usar o calendário de oração para ver por qual projeto orar 

no dia.

2].  INTRODUÇÃO: Comparti lhar algum momento difí cil vivido em 

família, mas que com a ajuda de Deus foi superado.

3].  HISTÓRIA: Josué 6. A conquista de Jericó.

4].  APLICAÇÃO: o povo se uniu para conquistar a cidade de Jericó, pre-

cisamos nos unir e trabalhar juntos para alcançarmos o Paraná para Jesus.

5].  ATIVIDADE: Pintar o mapa do estado do Paraná.

SUGESTÃO 
de Atividade em 
Família
TEMA: O que acontece quando a gente ora!

VERSÍCULO: Atos 12

OBJETIVO: Que as crianças compreendam que vamos vencer o desa-

fi o de ganharmos o Paraná para Jesus se multi plicarmos nossa oração!

RECURSOS:Tirinhas de papel com o nome dos missionários (entregar 

uma lista com os nomes dos missionários para as famílias).

1]. ORAÇÃO
2].  INTRODUÇÃO: Contar alguma experiência de oração que 

viveram.

3].  HISTÓRIA: Pedro é preso e libertado por um anjo.

4].  APLICAÇÃO: Pedro viveu um verdadeiro milagre, fruto de oração! 

Nós também precisamos orar pelos missionários de missões estadu-

ais, para que eles também vejam o poder de Deus!

5].  ATIVIDADE: Fazer um amigo secreto de oração, colocar o nome 

dos missionários de missões estaduais em papeis, recortar, dobrar e 

pedir para cada membro da família reti rar um papel por quem irá orar. 

Colar os nomes dos missionários no mapa do Paraná. A ati vidade do 

mapa foi realizada em casa.

SUGESTÃO 
de Atividade em 
Família
TEMA: Vamos investi r na obra missionária!

VERSÍCULO: João 6.

OBJETIVO: Que as crianças compreendam que vamos vencer o desafi o 

de ganharmos o Paraná para Jesus se multi plicarmos nossa oferta.

RECURSO: Milho de Pipoca.

1]. ORAÇÃO: 
2].  INTRODUÇÃO: Conversar sobre o que dá pra fazer só com um grão 

de pipoca, mas e se esse um esti ver com outros. Explicar que na história 

de hoje veremos que Jesus com um pouco, fez muito!

3].  HISTÓRIA: João 6 (multi plicação dos pães e peixes).

4].  APLICAÇÃO: Parece que nossa oferta é pouca, diante do desafi o que 

temos pela frente, mas a minha oferta, junto com a oferta de mais 40 mil 

bati stas fazem toda a diferença! Imagina 40 mil grãos de pipoca!

5].  ATIVIDADE: Em família, decidir quanto irão entregar de oferta men-

salmente para missões estaduais e escrever no cofrinho missionário. 

6].  PARA COMPLETAR: Estourar a pipoca

SUGESTÃO 
de Atividade em 
Família
TEMA: Vamos multi plicar amigos de Jesus!

OBJETIVO: Que as crianças compreendam que podem ajudar a 

vencer esse grande desafi o falando de Jesus.

RECURSOS:Cofrinho Missionário

1]. ORAÇÃO
2].  INTRODUÇÃO: Conversar sobre como conheceram a Jesus.

3].  HISTÓRIA: Jesus (João 4) e Paulo (Atos 16.13-15), aproveitavam 

diversas oportunidades para falar do amor de Deus as pessoas.

4].  APLICAÇÃO: Precisamos falar de Jesus para nossos amigos.

5].  ATIVIDADE: Cada membro da família irá pensar no nome de 

alguém por quem irá orar, a fi m de levar essa pessoa a ter comunhão 

com Jesus e escrever no cofrinho missionário o nome das pessoas por 

quem irão orar.



QUINTASEMANA PRIMEIRASEMANA

SEGUNDASEMANA

TERCEIRASEMANA

SUGESTÃO 
de Atividade em 
Família
TEMA: Nós aceitamos o desafi o!

OBJETIVO: Relembrar os compromissos assumidos durante esse mês.

1]. ORAÇÃO: 
2].  INTRODUÇÃO: Não é porque terminou o mês que o desafi o foi 

conquistado, apenas iniciamos o desafi o. Agora é lembrar qual é a nossa 

parte para ajudarmos os missionários a alcançar o Paraná para Jesus.

3].  HISTÓRIA: Relembrar as histórias contadas durante o mês.

4].  APLICAÇÃO: Parece que nossa oferta é pouca, diante do desafi o que 

temos pela frente, mas a minha oferta, junto com a oferta de mais 40 mil 

bati stas fazem toda a diferença! Imagina 40 mil grãos de pipoca!

5].  ATIVIDADE: Apagar a luz e acender um palito de fósforo, quando ele 

apagar, acender 2 palitos, depois 3, e ver a diferença que faz! Se ainda não 

fez o joguinho de missões, poderá uti lizar também.

SUGESTÃO 
de Roteiro de PGMI
TEMA: Um grande desafi o.

MATERIAL: bexigas, embalagens ou copos para fazer as muralhas de 

Jericó

TEXTO BASE: Josué 6. A conquista de Jericó.

OBJETIVOS: Que a criança compreenda que precisamos trabalhar 

unidos para conseguirmos alcançar nosso estado.

QUEBRA – GELO: escrever tarefas em ti ras de papel e colocar dentro 

de bexigas. As crianças precisarão estourar a bexiga para descobrir 

qual tarefa executar. Uma das tarefas precisa ser: orar pelo estado do 

Paraná.

CONVERSA COM DEUS: Ore ao Senhor pedindo pelo encontro.

LOUVOR: Multi plicação (Aline Barros)

TEMPO DE MULTIPLICAR: Orar pelos alvos de oração. Apresentar 

os convidados.

TEMPO DA PALAVRA: Josué 6. A conquista de Jericó.

ORAR UNS PELOS OUTROS: agradecer por que podemos 

servir a Deus juntos.

SUGESTÃO 
de Roteiro de PGMI
TEMA: O que acontece quando a gente ora!

MATERIAL: Tirinhas de papel com o nome dos missionários (os nomes 

estão no catálogo de endereços, no início da revista).

TEXTO BASE: Atos 12

OBJETIVOS: Que as crianças compreendam que vamos vencer o desa-

fi o de ganharmos o Paraná para Jesus se multi plicarmos nossa oração!

QUEBRA – GELO: Amigo secreto missionário. Colocar o nome dos mis-

sionários de missões estaduais em papeis, recortar, dobrar e pedir para 

cada criança reti rar um papel por quem irá orar.

CONVERSA COM DEUS: Ore ao Senhor pedindo pelo encontro.

LOUVOR: Multi plicação (Aline Barros)

TEMPO DE MULTIPLICAR: Orar pelos alvos de oração. Apresentar os 

convidados.

TEMPO DA PALAVRA: Pedro é preso e libertado por um anjo.

DINÂMICA: Conversar sobre como podemos ajudar as pessoas. Enfati -

zar que uma das formas de ajudarmos é orando! 

APLICAÇÃO: Precisamos orar pelos missionários que estão no Paraná, 

para que vejam as maravilhas de Deus.

ORAR UNS PELOS OUTROS: Orar também por nossos amigos e 

familiares.

SUGESTÃO
de Roteiro de PGMI
TEMA: Vamos investi r na obra missionária.

TEXTO BASE: João 6

MATERIAL: bexigas, embalagens ou copos para fazer as muralhas de 

Jericó

TEXTO BASE: Josué 6. A conquista de Jericó.

OBJETIVOS: Que as crianças compreendam que vamos vencer o desa-

fi o de ganharmos o Paraná para Jesus se multi plicarmos nossa oferta!

QUEBRA – GELO: entregar uma peça para cada criança, e perguntar 

que diferença faz só aquela pecinha. Ensinar que com todas as peças 

juntas, muito pode ser feito.

CONVERSA COM DEUS: Ore ao Senhor pedindo pelo encontro.

LOUVOR: Multi plicação (Aline Barros)

TEMPO DE MULTIPLICAR: Orar pelos alvos de oração. Apresentar os 

convidados.

TEMPO DA PALAVRA: Contar a história descrita em João 6 (multi pli-

cação dos pães e peixes).

DINÂMICA: Pedir para que uma criança sozinha leve uma caixa de 

um lugar até outro, com os pés! Perguntar se ela vai querer ajuda. Com 

certeza com mais pessoas ajudando fi ca muito mais fácil.

APLICAÇÃO: Ensinar às crianças que se todos ajudarem mesmo que 

com pouco, fi cará muito mais fácil!

ORAR UNS PELOS OUTROS

SUGESTÃO 
de Roteiro de PGMI
TEMA: Vamos multi plicar amigos de Jesus!

MATERIAL: Bola, venda para os Olhos e a demarcação de um Golzinho.

TEXTO BASE: Mateus 28.19-20

OBJETIVOS: Que as crianças compreendam que podem ajudar a vencer 

esse grande desafi o falando de Jesus.

QUEBRA – GELO: Brincar de verdadeiro e falso. Conseguir curiosida-

des na internet e perguntar para as crianças se elas acham que aquelas 

informações são verdadeiras ou falsas. No fi nal, explicar que é muito 

importante sabermos no que confi ar, em quem acreditar. Quando 

falamos que as pessoas podem confi ar em Jesus, com certeza essa é uma 

informação verdadeira!

CONVERSA COM DEUS: Ore ao Senhor pedindo pelo encontro.

LOUVOR: Multi plicação (Aline Barros)

TEMPO DE MULTIPLICAR: Orar pelos alvos de oração. Apresentar os 

convidados.

TEMPO DA PALAVRA: Jesus (João 4) e Paulo (Atos 16.13-15), aprovei-

tavam diversas oportunidades para falar do amor de Deus as pessoas.

DINÂMICA: Brincar de penalty cego. No penalty cego, uma pessoa vai 

tentar chutar a bola para o gol, mas com os olhos vendados, enquanto 

uma pessoa tenta a ajudar e a outra tenta atrapalhar. A pessoa que vai 

chutar a bola precisa discernir a voz de quem irá ouvir.

APLICAÇÃO: Nós precisamos ser quem guiará nossos amigos para mar-

car o gol mais importante da sua vida, a comunhão com Jesus. 

ORAR UNS PELOS OUTROS.

SUGESTÃO
de Roteiro de PGMI
TEMA: Vamos vencer o desafi o.

TEXTO BASE: João 6

MATERIAL:  Itens que lembrem o que foi estudado nos encontros 

anteriores.

TEXTO BASE: Mateus 28.19-20

OBJETIVOS: Relembrar os compromissos assumidos durante esse 

mês.

QUEBRA – GELO: Brincar de mímica para já ir lembrando o que foi 

estudado. Tema do jogo: o que fazemos por missões.

CONVERSA COM DEUS: Ore ao Senhor pedindo pelo encontro.

LOUVOR: Multi plicação (Aline Barros)

TEMPO DE MULTIPLICAR: Orar pelos alvos de oração. Apresentar 

os convidados.

TEMPO DA PALAVRA: Relembrar as histórias contadas durante o 

mês.

DINÂMICA: Apagar a luz e acender um palito de fósforo, quando ele 

apagar, acender 2 palitos, depois 3, e ver a diferença que faz! 

APLICAÇÃO: O que fazemos parece pouco, mas se todos se com-

prometerem a fazer sua parte, faremos toda a diferença para o nosso 

estado.

ORAR UNS PELOS OUTROS

QUARTASEMANA QIUNTASEMANA


