ROTEIRO
PGM INFANTIL

estação

KIDS

DE 31/03 A 06/04 DE 2019

ACONTECE NO MINISTÉRIO INFANTIL:

9h | Espaço Baby (0 a 2 anos)
Tempo Lúdico de 3 a 8 anos
*Tempo Lúdico: Jogos, brincadeiras
bíblicas e parque.
9h às 10h20 | Art’Kids
Oficinas: Dança, canto e musicalização de 5 a 8 anos.
10h30 às 12h15 | Escola Bíblica de
0 a 8 anos.

IGREJA BATISTA DO BACACHERI
Rua Amazonas de Souza Azevedo, 134
Bacacheri | Curitiba | PR
Mais informações: infantil@ibb.org.br

18h30 | EBD para crianças
de 0 a 8 anos
Quinta-feira às 20h | EBD
Crianças 3 a 8 anos.

Princípio de União
Por Ana Lúcia e Marina Mantovani de Oliveira

Começando nosso encontro (5 min)
Receba com alegria cada criança, converse com ela e pergunte
como foi a semana.
Conheça os visitantes, incentive a trazerem seus amiguinhos. Ore
abençoando cada um dos presentes, suas famílias e pelos que
faltaram também. Pergunte se elas têm algum pedido de oração.

Tempo de Louvor (10 min)
Esse é o momento que juntos temos a oportunidade de louvar e
adorar a Deus, pois Ele quer estar pertinho de nós.
Sugestão de músicas:

1. Melô da Criação – Aline Barros & Cia.
https://www.youtube.com/watch?v=RwGWZc2ICgU

2. Autor da Criação – Crianças Diante do Trono
https://www.youtube.com/watch?v=HLeY0BhFA9I

3. Quem fez – 3 Palavrinhas
https://www.youtube.com/watch?v=mMJP-ci-EtE

4. A sementinha – Aline Barros & Cia.
https://www.youtube.com/watch?v=F1kPpwEZwiQ

5. Tudo foi criado por Deus – Aline Barros & Cia
https://www.youtube.com/watch?v=uV3gIjo1e2A

Texto Bíblico:
“Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez
uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: "Esta, sim, é
osso dos meus ossos e carne da minha carne! Ela será chamada
mulher, porque do homem foi tirada”. Por essa razão, o homem
deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma
só carne.” Gênesis 2.22-24

Princípio Bíblico:
Princípio de União: O plano de Deus para todas as pessoas é para
que vivam em família.

1°) Mensagem (25 min):
Que beleza é o nosso planeta!
Com paisagens, montanhas, mares e rios!
Que variedade de plantas e animais!
Que lindo céu, nuvens e brisa!
Tudo Deus criou
E o fez para ser habitado.
E para morar nele, Deus criou o homem.
À Sua imagem e semelhança criou.
E o chamou de Adão,
Que significa, homem criado da terra, ou humanidade.
E Deus deu a ele o trabalho de cuidar de tudo!
Deus tinha planos para o homem.
Adão, porém estava só.
Deus fez Adão cair em um sono profundo.

E tomou uma das suas costelas, e fez a mulher.
E a deu a Adão para ser sua auxiliadora e companheira.
E os abençoou, dizendo: Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra,
e sujeitai-a.
Adão deu nome a sua mulher, a chamou de Eva.
Que significa, mãe da humanidade.
Eles se uniram e formaram a primeira família.
Esse era o plano de Deus para o homem.
Adão e Eva viveram muito tempo e tiveram muitos filhos e filhas.
A partir dessa família toda a terra foi habitada.

[Uma família para habitar na terra – por Eliane Lovizzoto Rigotti]

2°) Aplicação:
Princípios: União
Palavra-chave: Família
Família: “1. O corpo coletivo de pessoas que vivem em uma casa e
sob um chefe ou gerente; um agregado familiar, incluindo pais,
filhos. 2. Aqueles que descendem de um progenitor comum; uma
tribo ou raça; parentesco; linhagem. Assim os israelitas eram um
ramo da família de Abraão; e os descendentes de Rúben, de
Manassés, etc., foram chamados suas famílias. Toda a raça
humana é a família de Adão, a família humana” (WEBSTER, 1828)

Líder: Converse com as crianças sobre as seguintes questões.
Questões 1 e 2 (3 a 5 anos) Todas as questões (6 a 8 anos)
1) Você ama sua família? Quem pertence à sua família?
2) Como você pode demonstrar que ama seus pais?
3) Você e sua família costumam orar juntos?
Momento de orar (10min):
Peça para as crianças fecharem os olhos e se concentrarem em
Deus. Ore com elas pedindo para que Deus nos ajude a fortalecer
nosso caráter e sermos mais parecidos com Ele. Peça para Deus
nos ajudar a sermos bons administradores e saber administrar
nossos bens com sabedoria.
3°) Atividades: Fazer as atividades de acordo com a faixa etária

Princípio de União
Faixa etária 3 a 4 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Pinte a cena e conte o que está acontecendo

Princípio de União
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança: ____________________________

1)

Deus criou uma companheira para Adão. Ajude o homem a
chegar até Eva.

Princípio de União
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Adão está escondido entre as plantas, tente encontrá-lo.

