Roteiro de Atividades Complementares do Material Infantil
Culto 1 – Multiplique Oração
Crianças não alfabetizadas - Desenhar e colorir: Quando Jesus orou?
Mesma imagem da lição bíblica, mas com os balões vazios para que as crianças desenhem as
situações em que Jesus orou.
Crianças alfabetizadas - Complete as frases com as palavras do quadro
Incentive a consulta da Bíblia para não errar.
Culto 2 – Multiplique Discípulos
Crianças não alfabetizadas - Complete e depois pinte o desenho
A ideia é que a criança desenhe a si mesma e se identifique como aquele que vai levar Jesus
aos outros.
Crianças alfabetizadas - Cartão testemunho
Confeccionar um cartão para ser entregue a uma pessoa para quem a criança deseja falar de
Jesus.
Culto 3 – Multiplique Igrejas
Crianças alfabetizadas e não alfabetizadas - Vamos colorir: Qual é a igreja que Jesus está
construindo?
Culto 4 – Multiplique Líderes
Crianças não alfabetizadas – Colagem
Jesus chamou Pedro, Tiago e João para serem pescadores de homens. Ajude-os a obedecer
colando o barbante na direção certa.
Crianças alfabetizadas – Labirinto e Responda a pergunta
Jesus chamou Pedro, Tiago e João para serem pescadores de homens. Ajude-os a seguir na
direção correta.
Pergunta Extra:
Onde você pode servir a Jesus para compartilhar do amor dele, assim como seus discípulos
fizeram?
Culto 5 – Multiplique Compaixão e Graça
Preparação do Ambiente
Faça 5 corações em papel tipo colorset ou cartolina e escreva o versículo para memorizar
separando da seguinte maneira:
1- Eu lhes dou este novo mandamento: /2- amem uns aos outros. /3- Assim como eu os amei,
/4- amem também uns aos outros. / 5- João 13.34
Prepare também um coração com a palavra COMPAIXÃO e outro com a palavra GRAÇA.

Crianças alfabetizadas e não alfabetizadas – Painel coletivo
Em folhas vermelhas, carimbe os pés das crianças usando tinta guache branca, os pés devem
ficar em formato de “V”. Enquanto a tinta seca na folha, que tal praticar e lavar os pés um dos
outros? Se o espaço permitir, providencie bacias e toalhas... será uma experiência
inesquecível!
Em seguida, as crianças irão recortar os corações e juntá-los em um grande painel coletivo, no
qual será escrito: “Nossos Pés Vão Multiplicar Compaixão e Graça pelo Mundo”. Coloque o
painel num lugar onde toda a igreja possa ver e se alegrar!
Recursos Campanha de Mobilização 2019
Ofertômetro
Para o ofertômetro, use os bonequinhos coloridos para colar por cima das silhuetas em preto e
branco à medida que as ofertas forem chegando.
Dessa forma, quanto mais próximo dos 100% do alvo, mais bonequinhos coloridos estarão
juntos. Veja o modelo na pasta do site.
Links sugeridos no Site






















“Perto, perto de Deus eu quero andar” e “Andando com Cristo” https://www.youtube.com/watch?v=dKhK2HF73Xk
“É muito bom ter Jesus” - https://www.youtube.com/watch?v=cNUsOdEZaWk
“Faze oração” - https://www.youtube.com/watch?v=gLmFkGz-reE
“Jesus é bom demais” - https://www.youtube.com/watch?v=ZDGTF6W0HP4
“O Missionariozinho” - https://www.youtube.com/watch?v=-bC5ej0-5YI
“Pare, eu vou contar-lhe” - https://www.youtube.com/watch?v=2v9_6cs_p74
“1 Coríntios 12” - https://www.youtube.com/watch?v=L24TYsfnLY8
“Corpo e família” - https://www.youtube.com/watch?v=oijPUgOq_-E´
“Pedras vivas” - https://www.youtube.com/watch?v=Zco18_MgWXI
“Quando eu venho andando” - https://www.youtube.com/watch?v=qFo6szy4Ivw
Aprenda a fazer aqui a Atividade do Culto 4 https://www.youtube.com/watch?v=T4xHFgCTwWo
“É bom amar” - https://www.youtube.com/watch?v=14bQuwCbzk8
“Celebrai com Júbilo ao Senhor” - https://www.youtube.com/watch?v=3JJVq3IliAA
“Servir” - https://www.youtube.com/watch?v=zUI2l5ZwX0A
“Vamos salgar” - https://www.youtube.com/watch?v=WTLU3uLlo20
“Minha oração” de Cristina Mel - https://www.youtube.com/watch?v=6d5efjYBai0
“Leia a Bíblia e faça Oração” da Turma do Cristãozinho https://www.youtube.com/watch?v=AXnEFb-O4oY
“Aqui pertinho na esquina ou ao redor do mundo” https://www.youtube.com/watch?v=yj0TTo5z9M8
“Missionariozinho” de Três Palavrinhas https://www.youtube.com/watch?v=MKPAkjY463I
“Eu preciso de você” de Marilene Vieira https://www.youtube.com/watch?v=GOSIQpDaoSY
“Pescador de homens” - https://www.youtube.com/watch?v=CTMUy-F2zjM



“Vamos amar uns aos outros” de Crianças Diante do Trono https://www.youtube.com/watch?v=VD9roPdn2VM

