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Neste ano de 2019 a campanha de Missões 
Estaduais do Rio Grande do Norte tem o 
tema:«Eu Proclamo o Salvador - Vivo Este 
Privilégio!»

Nosso foco principal é incentivar a criança  a
compreender que todos que já entregaram 
sua vida à Jesus teem o privilégio de viver e 
de anunciar que Só Jesus Cristo Salva.

Vamos nos unir e mostrar às crianças que
a Grande Comissão não é apenas um dever
de todo o cristão, mas na verdade um grande
privilégio.

O tema geral está dividido em 4 subtemas 
para que você possa trabalhar a campanha 
durante todo o mês, mas faça os ajustes 
necessários conforme a sua realidade.

Colocamos ao seu dispor algumas sugestões.
Mas te incentivamos a incrementá-las e usar a
sua criatividade para que o ensino seja o mais
objetivo e claro possível.

Monte sua equipe e vamos trabalhar, 
pois o tempo urge....

Palavra ao Líder de Crianças

EXPEDIENTE

Revista do Líder do Ministério Infantil

Esta publicação é parte integrante 
do material promocional para a divulgação e 

mobilização da Campanha de Missões Estaduais
promovida pela Convenção Batista 

Norte Riograndense em 2019.
Reprodução permitida mediante citação da fonte.

Secretário Executivo
Pr. Eude Cabral Figueiredo

Coordenador da Coordenadoria
de Missões (COMIS)

Pr. Pablo Ramon Barros Pinto

Redação e Revisão
Elizabel Tavares

Udicleine Medeiros

Criação e Adaptação
Elizabel Tavares

Udicleine Medeiros

PROIBIDA A VENDA

Contato
Rua Jundiaí, 513 - Tirol

Natal/RN - CEP: 59020-120
Tel.: 84 3222-5501| 3222-7725
Cel.: 9 9906-9846 (whatsapp)

Elizabel Tavares (Missionária Mobilizadora)

Udicleine Medeiros (Academia Missionária)
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Ideias Para Alcançar o Alvo

Algumas formas de incentivar os  pequenos para alcançar o alvo de missões.
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COFRINHOS
Na internet tem uma infinidade deles feitos com 
materiais diversos (lata, garrafa de plástico, EVA, etc.) 

PESCARIA
Leve brinquedos ou objetos (de pequeno valor) que sejam 
do interesse das crianças e cobre uma taxa para elas 
poderem participar. É uma brincadeira que atrai muito o 
interesse delas.



Explique as crianças que teremos 40 dias de oração 
por missões! Incentive-as a participarem junto com 
seus pais!

Ensine-as a usar a própria mão como lembrete de
pedidos específicos de oração. Olhe o modelo abaixo. 

Como devemos orar?

Os que estão perto: 
eu, família e amigos.

Os que estão longe:
parentes e missionários

Os que exercem liderança:
pais, governantes, 

pastores, professores.

Os que estão fracos:
doentes, necessitados.

As crianças: irmãos,
primos e colegas da escola.

Mão de

Oração
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Entre no site www.euproclamo.com e faça o download de materiais.

Se possível, leve para a sala o mapa do RN e 
mostre às crianças como o Estado do RN tem muitas cidades.
Mostre onde os nossos missionários estão.

Diga-lhes que ainda temos muitas cidades sem nenhuma igreja batista. Que precisamos orar para 
que Deus envie pessoas para estes lugares.

Desperte  nas crianças o amor por Missões!

Mostre o mapa com a foto dos missionários que
fazem missões no RN.

Enfatize que precisamos orar por eles e suas famílias 
para que tenham saúde física, mental e espiritual,
para terem condições de levar a mensagem de Deus.

Fale dos projetos que os missionários fazem nos
lugares onde estão.

Explique que tem missionários que atendem várias
cidades, que levam a mensagem de salvação nos
sítios, etc.

Explique para eles o PROJETO MISSÕES 40.
Consiste em abrir 40 igrejas até o ano de 2020.
Este projeto começou em 2017 e tem a meta
de abrir 10 igrejas por ano.

Fale que para enviarmos missionários, 
precisamos contribuir com dinheiro para poder
pagar os custos no campo missionário.
Diga-lhes que é por isso que juntamos moedas
no cofrinho, para ajudar a abrir novas igrejas e 
manter os trabalhos que já existem.

Sugestões de Culto Infantil 6



É importante que as crianças entendam, aprendam e pratiquem. Por isso, preste
atenção se os objetivos foram alcançados. Faça perguntas. Na hora da tarefa 
oriente a execução e vá conversando sobre os personagens e sobre a história.

Pratique bastante para não haver erros na hora da apresentação.
Utilize uma linguagem acessível às crianças.
É importante que a dinâmica não seja muito longa.

Sugerimos músicas que tem relação com a história. Se a música não for conhecida 
pelas crianças, siga os passos seguintes: Leia a letra da música. Explique as 
palavras que eles não conhecem. Cante sozinho. Cante com elas.

Utilize recursos diferentes: varal, cubo, cartas, etc.
Verifique se eles realmente memorizaram.
Faça um cartão como lembrança do culto com o versículo da lição. 
Faça a silhueta de algo que lembre a mensagem (água, pão, igreja, etc) 

A mensagem é o ponto principal do culto ou da aula. 
Seja dinâmico: faça gestos, mude o tom da voz. Além disso, utilize recursos 
diferentes em cada culto/aula para facilitar a aprendizagem.

Esta é a primeira oração do culto. Agradeça a Deus pelo motivo principal
de cada culto.

É o texto bíblico principal. Foi escolhido cuidadosamente
pois serve de apoio a mensagem.

Roteiro Para os Cultos

Base Biblica

Obj
eti

vos

Dinamica^

Conversa com Deus

Louvar e 
Adorar a Deus

Tempo de 
Proclamar

Proclamando 
com Artes

Encerramento

Vers culo 
para 

Memorizar

´I É muito importante que as crianças memorizem o versículo de cada culto.
Por isso, sugerimos para cada culto uma forma diferente de apresentar o versículo
e incentivar a memorização dele.
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Encerre o culto com dinamismo. Uma das formas é: Faça um círculo com 
todos. Dê um passo à frente e diga: «Te agradeço Deus, por...» Quando 
todos terminarem, diga: «Em nome de Jesus, amém!»
Entregue a lembrança do culto.



Culto 1
Vivo o privilégio de participar da igreja 

do Senhor

Base Biblica
«E perseveravam unânimes todos os dias

no templo, e partindo o pão em casa,
comiam juntos com alegria e singeleza de

coração, louvando a Deus, e caindo na
graça de todo o povo. E todos os dias 

acrescentava o Senhor à igreja aqueles
que se haviam de salvar» Atos 2.46,47

Objetivos
Entender que é um privilégio

participar da Igreja.

Aprender que Deus tem prazer 

em ver seu povo unido 
no templo.

Desejar agir, participar e

colaborar na Igreja.

Conversa com Deus
Pedir a Deus que nos ajude 
a amar a sua casa, zelar por 

ela e a ter reverência no culto.
Necessário um bambolê. 
Coloque os alunos em 
círculo e faça-os dar as 

mãos.  Você também deve 
participar da brincadeira. 

Coloque um bambolê em você e sem soltar a mão do 
aluno tente passar o bambolê e 

assimsucessivamente. Esta brincadeira 
serve para mostrar que não é fácil 
permanecer unidos, mas é muito 
mais divertido quando estamos 

unidos.

Dinamica

https://ideiasparaoministerioinfantil.club/dinamicas-para-ministerio-
infantil-evangelico *Andando para a classe - Cãnticos 

de Salvação para Crianças

 (substitua a palavra classe 
  por igreja)

Louvar e 
Adorar a Deus

VERSÍCULO
Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor (Salmos 122.1)

TÉCNICA
Colar o texto dentro da caixa de fósforo para que a criança leia.

LEMBRANÇA
Igreja feita com caixa de fósforo. Dentro coloca o versículo para memorizar. 
Veja como fazer em https://www.youtube.com/watch?v=fZhYwbg-7M0

Vers culo 
para 

Memorizar

´I
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Tempo de Proclamar

Na igreja sempre que falamos em comunhão, logo pensamos em festas,
retiros, brincadeiras, jantares e almoços. Essas programações, na

verdade, deveriam ser o resultado de uma comunhão vivenciada dia
a dia pela Igreja do Senhor, ou seja, pelo papai, mamãe, coleguinha,
tio e tia da salinha, pastor, enfim... por todos que participam da Igreja.

A comunhão deve ser vivida dia a dia (Atos 2.46,47). Diaria-
mente, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam

o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com
alegria e sinceridade de coração (v.46), louvando a Deus por tudo
e sendo queridos por todo o povo. E assim, a cada dia o Senhor
juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas (v.47).

Esta comunhão dia a dia foi estabelecida pelo Senhor, a Igreja e nossos
irmãos viviam isso dia a dia em suas casas, no convívio, nos cultos ao

Senhor e  na MISSÂO. 

Em Atos 2:46 tem três palavrinhas muito importantes:
Perseveravam: Quer dizer que eles demonstravam compromisso e

seriedade com o plano de Deus de ter essa comunhão.
Alegria: Quer dizer que eles tinham muita alegria na unidade.

É uma escolha boa estarmos juntos com nossos irmãos.
Singeleza: Quer dizer Simplicidade. Temos que deixar de ser tão

complicados, cheios de desejos próprios e opiniões egoistas, pois é 
isso que Deus quer que a gente faça.

HISTÓRIA BÍBLICA

RECURSO

Faça um cartaz com
as «três palavras 
importantes» em destaque.

Proclamando 
com Artes

Agradecer a Deus porque Ele nos ama 
e vamos à sua casa com alegria.

Encerramento
Cole palitos de picolé sobre os pontilhados e construa uma
bela igreja.

Imprima essa tarefa e dê aos alunos.
Ela se encontra na próxima página.
Lembre-se: leve palitos de picolé e cola.

Acesse os

links

sugeridos!

APLICAÇÃO

A comunhão deve ser
vivida todos os dias o
dia inteiro.

9 Missões Estaduais 2019



C
o
le

 p
a
lit

o
s 

d
e
 p

ic
o
lé

 s
o
b
re

 o
s 

p
o
n
til

h
a
d
o
s 

e
 c

o
n
st

ru
a
 u

m
a

b
e
la

 ig
re

ja
.

P
R

O
C

L
A

M
A

N
D

O
 C

O
M

 A
R

T
E

S

Sugestões de Culto Infantil 10



Vivo o privilégio de orar e respeitar 
Culto 2

Obedecer - Crianças Diante do Trono
 https://www.youtube.com/watch?v=7c7GCNEmzR0

 
Obedecer a Deus-Crianças Diante do Trono

 https://www.youtube.com/watch?v=77rv4YsRFQc

Base Biblica
«Obedeçam às autoridades, todos vocês.

Pois nenhuma autoridade existe sem

a permissão de Deus, e as que existem

foram colocadas nos seus lugares por ele» 

Romanos 13.1,3,4.

Objetivos
Entender que obediência

é um ato de amor.

Aprender que Deus se alegra

com a nossa obediência.

Desejar ser obediente aos

pais e as autoridades
governamentais.

Conversa com Deus
Pedir a Deus que nos ajude 
a obedecer aos nossos pais

e aos governantes.

VERSÍCULO
Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, 
pois isso é certo.”  Efésios 6.1 

TÉCNICA (Pote dos Desafios)
Em tiras de papel escreva dez atividades como: Fique em pé e recite o versículo;
Vire a esquerda e repita o versículo; Cruze os dedos e repita o versículo; Segure
a ponta do nariz e repita o versículo; e assim por diante. Dobre as tiras de papel
e coloque-as no pote.

LEMBRANÇA (Painel Semáforo da Obediência)
Veja como fazer em http://meusmimos-lfds.blogspot.com/2016/04/painel-semaforo-da-obediencia.html

Acesse a DINÂMICA DA OBEDIÊNCIA 

h�p://caroldurand.blogspot.com/2013/03/                               
dinamica-para-ensinar-obediencia.html

no site: 

Dinamica

Louvar e 
Adorar a Deus

Vers culo 
para 

Memorizar

´I

as autoridades
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Tempo de Proclamar

Davi morava numa fazenda. Havia muito trabalho na fazenda, mas todos 
ajudavam. O trabalho de Davi era cuidar das ovelhas do seu pai.

Uma vez o pai de Davi disse: «Meu filho, quero que você vá 
buscar notícias de seus irmãos que estão na guerra». Os irmãos de 

Davi estavam longe. Eles eram soldados do rei Saul. Estavam numa 
guerra contra inimigos do povo de Israel.

Davi voltou e trouxe notícias que seus irmãos estavam bem. O pai de Davi 
ficou muito feliz com as notícias que recebeu e também com o seu filho 
obediente.

Davi era um filho obediente. Sempre fazia o que seu pai 
mandava.

Era um trabalho difícil, mas Davi obedeceu. Ele se levantou bem cedinho, 
pegou a comida que seu pai tinha guardado para levar para seus irmãos e 
para o comandante dos soldados. Levou as ovelhas para outro pastor 
cuidar enquanto ele viajava. Se despediu de seus pais e foi para ver se 
seus irmãos estavam bem. Ele viajou muito até chegar onde seus 
irmãos estavam.

HISTÓRIA BÍBLICA

RECURSO

Faça o menino Davi e
suas ovelhinhas com
material de sucata.

Proclamando 
com Artes

Agradecer a Deus porque
Ele nos ensinou a respeitar

os nossos pais e as autoridades.

EncerramentoImprima essa tarefa e 
dê aos alunos. Ela se 
encontra na próxima página.

Lembre-se: leve lápis de
escrever e lápis de cor

Acesse os

links

sugeridos!

APLICAÇÃO

Assim como Davi, 
nós também devemos

obedecer aos nossos pais
e procurar agradar-lhes
com as nossas atitudes.

Todos os pais que tem filhos
que lhe obedecem se alegram 

muito e gostam de falar para
todos como os seus filhos

são obedientes. 

Sugestões de Culto Infantil 12



PROCLAMANDO COM ARTES
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Vivo o privilégio de ajudar os necessitados 

Culto 3

*Vamos amar uns aos outros
 (Crianças Diante do Trono - DVD
Amigo de Deus)
Disponível no site:
https://www.youtube.com/watch?v=8v-ZD1QYhas

Base Biblica
Objetivos

Conversa com Deus
Pedir a Deus que nos ajude 

a perceber as pessoas
necessitadas que estão 
perto de nós e nos dê o

desejo de ajudá-las.

VERSÍCULO
Aquele que faz bem aos pobres é feliz (Provérbios 14.21)

TÉCNICA
Versículo no varal. Coloque as camisas uma por vez. Depois vire as camisas
de costas para ver se eles aprenderam.

LEMBRANÇA
lo nas paginas seguintes). Versículo na camisa (ver mode

Disponível no site:

https://ebdinterativa.com.br/juvenis-licao-06-ajudando                                            
-os-necessitados-dinamica/

   

Dinamica

Louvar e 
Adorar a Deus

Vers culo 
para 

Memorizar

´I

«Na cidade de Jope havia uma seguidora

de Jesus chamada Tabita (este nome em

grego é Dorcas). Ela usava todo o seu

tempo fazendo o bem e ajudando os

pobres»

Atos 9.36-42

Entender que é um privilégio

ajudar os necessitados.

Aprender que Deus se alegra

quando ajudamos o próximo.

Desejar ajudar as pessoas

necessitadas.

Sugestões de Culto Infantil 14



Tempo de Proclamar

RECURSO

Mostre as ilustrações
enquanto vai contando
a história de Dorcas.

Proclamando 
com Artes

Agradecer a Deus porque Ele nos ensina
a sermos pessoas que gostam de ajudar

os necessitados.

Encerramento

Acesse os

links

sugeridos!

APLICAÇÃO

Dorcas era seguidora do 
Senhor Jesus e gostava 

de ajudar as pessoas. Ela 
fazia isso por amor a Jesus.

Enquanto Jesus viveu nesse 
mundo, Ele procurou fazer 
o bem e ajudar as pessoas  

que precisavam dEle.
Como Dorcas, você pode

ser um imitador de Jesus e
ajudar aos que necessitam 

por amor a Ele.

Imprima essa tarefa e dê 
aos alunos. Ela se encontra 
nas próximas páginas.

Lembre-se: leve pedaços 
de tecido, tesoura e cola.

Dorcas ajudava as pessoas mais pobres fazendo roupas. Cole pedaços de tecido
na túnica.

 Ele orou e pediu que Deus fizesse Dorcas viver de novo. E Deus ouviu 
a oração de Pedro. (Ilustração 5)

As pessoas ficaram muito tristes, vendo sua amiga morta. Alguém 
lembrou: - «Pedro, o discípulo de Jesus, está numa cidade aqui perto. 

Ele pode vir e nos animar e nos consolar com orações. Vamos chamá-
lo!» Dois homens foram depressa chamar Pedro. (Ilustração 3)

 Quando Pedro chegou, as mulheres mostraram-lhe as roupas que 
Dorcas lhes tinha dado. Falaram de como ela era bondosa e amada 
por todos. Pedro pediu: - «Deixem-me sozinho aqui no quarto, ao 
lado do corpo de Dorcas.» As pessoas saíram. Pedro ficou só. 
(Ilustração 4)

 Dorcas voltou a viver. (Ilustração 6)

 Mas, um dia, que tristeza! Dorcas adoeceu e morreu.(Ilustraçãõ 2)

 Dorcas amava muito a Jesus. Ela era uma costureira. Costurava roupas 
llindas. Dorcas viu umas criancinhas com roupas velhas, velhas. Viu as 

mães das criancinhas com roupa toda remendada e disse: - «Vou 
costurar roupas novas para vocês!» Dorcas costurou uma 

porção de roupas bonitas. Deu-as para as criancinhas e para 
suas mamães. - «Muito obrigado pelas roupas!» - Disseram 
as crian- ças. Todos na igreja amavam a boa costureira. 

(Ilustração 1)

 Pedro a levou e a mostrou viva às pessoas. Foi uma alegria imensa. A 
boa amiga Dorcas estava com elas outra vez. (Ilustração 7).

HISTÓRIA BÍBLICA
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Dorcas ajudava as pessoas mais pobres fazendo roupas. Cole pedaços de tecido
na túnica.

PROCLAMANDO COM ARTES

23 Missões Estaduais 2019



Aquele que faz 
bem aos pobres 

é feliz.
Provérbios 14.21

Aquele que faz 
bem aos pobres 

é feliz.
Provérbios 14.21

Aquele que faz 
bem aos pobres 

é feliz.
Provérbios 14.21

Aquele que faz 
bem aos pobres 

é feliz.
Provérbios 14.21

Aquele que faz 
bem aos pobres 

é feliz.
Provérbios 14.21

Aquele que faz 
bem aos pobres 

é feliz.
Provérbios 14.21

Aquele que faz 
bem aos pobres 

é feliz.
Provérbios 14.21

Aquele que faz 
bem aos pobres 

é feliz.
Provérbios 14.21

Aquele que faz 
bem aos pobres 

é feliz.
Provérbios 14.21

Aquele que faz 
bem aos pobres 

é feliz.
Provérbios 14.21

Aquele que faz 
bem aos pobres 

é feliz.
Provérbios 14.21

Aquele que faz 
bem aos pobres 

é feliz.
Provérbios 14.21
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Culto 4
Vivo o privilégio de ser missionário  

Posso ser um missionariozinho.
Missionariozinho (Crianças Diante
do Trono)
Acenda a luz (Crianças Diante do
Trono)

 

Base Biblica
«Mas recebereis a virtude do Espírito

Santo, que há de vir sobre vós; e
ser-me-eis testemunhas, tanto em

Jerusalém como em toda a Judéia e
Samaria, e até aos confins da terra» 

Atos 1.8

Objetivos
Entender que ser missionário

é um privilégio.

Aprender que Deus deu a ordem

para ir e pregar o evangelho.

Desejar agir como um missio

nário na rua, em casa, na

escola, entre os ami-
gos e familiares.

Conversa com Deus
Pedir a Deus que nos ajude 

a falar do seu amor aonde for.

VERSÍCULO
Peçam ao Senhor que envie trabalhadores para a sua seara (Mateus 9.38).

TÉCNICA
Colocar o versículo abaixo do espelho da Maleta Missionária

LEMBRANÇA
Sapatinho do cristão 
Veja como fazer em https://www.youtube.com/watch?v=fZhYwbg-7M0

Faça duas filas com as crianças 
Os componentes de cada fila deve 

rão segurar na cintura de quem está à sua 
frente. O primeiro de cada fila estará com os 

olhos vendados. A um sinal dado, as duas filas 
se movimentarão pela sala sem soltar as mãos da 
cintura do companheiro da frente. Eles serão guia dos 
pelo primeiro da fila que está com os olhos vendados. 

Ninguém poderá falar nada. Após a dinâmi 
ca, pergunte como se sentiram sendo 
guiados por um «cego». Comente 
que as pessoas que não seguem a 
Jesus são como cegos e o missionário 
vai até elas e as  ajuda a conhecerem a 

J esus. 

Dinamica

Louvar e 
Adorar a Deus

Vers culo 
para 

Memorizar

´I
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Tempo de Proclamar

RECURSO

Proclamando 
com Artes

Agradecer a Deus porque Ele nos
chamou para proclamarmos

a sua maravilhosa luz.

Encerramento

Acesse os

links

sugeridos!

APLICAÇÃO

Imprima essa tarefa e dê 
aos alunos. Ela se encontra 
nas próximas páginas.

Lembre-se: Leve as partes do
sapato em cores diferentes e
dê aos alunos para montarem.

Agora sim, o sapato
está completo. Viu só?
Um cristão bem prepa-

rado para a guerra
anda bem calçado, 

para não ser atingido
pelos dardos de seu

inimigo.

Vá contando a história
e montando o sapato.
Veja as ilustrações nas

páginas seguintes.

O SOLADO - Vamos começar pelo solado. A sola é a base aonde se 
firma o pé. O solado representa a salvação. Sapato sem sola não é sapato, 

cristão sem salvação não é cristão (Efésios 2.8).
O SALTO - O salto é a parte aonde sustenta a maior parte do peso do corpo. 
Também serve para elevar e é feito de um material forte ou logo quebra. O 
salto representa o estudo da Bíblia. A parte que sustenta o cristão.
O CADARÇO - Sem o cadarço, o sapato não tem como ficar firme no pé. 
O cadarço representa a fé do cristão. Sem fé é impossível agradar a 
Deus.

 Você sabia? Muito antigamente se conhecia uma pessoa através dos 
sapatos que ela usava. Se tinham saltos e bicos muito finos, ou não. O 

formato do sapato dizia a que classe social pertencia a determinada 
pessoa. Até hoje é assim. Quando a pessoa é de classe social alta, os 

sapatos são pomposos, chiques, caros. Bem diferente dos sapatos 
de uma pessoa de classe baixa (use sua criatividade. Apresente 
uma parte de cada vez, falando sobre cada uma delas na ordem 
que está abaixo: fixe as partes em um flanelógrafo). Pois bem. 

Hoje iremos estudar: O SAPATO DO CRISTÃO E o sapato do 
cristão como deve ser?

O BICO - O bico do sapato é a parte que todos vêem. E precisa estar 
sempre bem limpo e brilhando. O bico representa o testemunho do crente. 
O cristão precisa dar bons testemunhos (Mateus 5.16)
O CONTRA FORTE - O contra forte é a parte de trás que fica escondido. 
Ninguém vê. Essa parte do sapato representa a parte que menos se vê no 

cristão, a oração. Por que a oração deve ser em secreto com Deus. Por isso 
poucos vêem.

HISTÓRIA BÍBLICA

Professor, recorte as partes deste molde em papel colorido e dê aos alunos para eles
montarem o sapato em outra folha.
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Nas páginas seguintes
tem o molde deste sapato
em tamanho maior que
a folha A4.

MALA DE MISSÕES
Compre uma maletinha e monte a Mala de Missões. Dentro, cole um 
espelho. Abaixo do espelho coloque o versículo para memorizar.
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Professor, recorte as partes deste molde em papel colorido e dê aos alunos para eles
montarem o sapato em outra folha.
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Apresente o PLANO DE SALVAÇÃO para as
crianças. Explique cada parte com clareza.
Faça o apelo. Ore pelas crianças que
aceitarem a Jesus.

Ensine as crianças a apresentar o
PLANO DE SALVAÇÃO para outras
crianças. 

Explique que depois que aceitamos
a Jesus como o nosso Salvador,
precisamos ter um relacionamento com
Ele. Para isso, todos os dias, precisamos:
ORAR, LER A BÍBLIA, IR À IGREJA e 
LOUVAR AO SENHOR!

Depois faça a atividade da página seguinte
e entregue como lembrança do que elas
devem fazer todos os dias.

Ore!
Leia a
Bíblia!

Vá a
Igreja!

Louve ao
Senhor!

Atividade Especial
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