
  

Queridos pais, 
As aulas da Escola Bíblica Dominical 
para crianças reiniciam no dia 05/03.
Leia essa apresentação até o final.
Aqui vocês vão encontrar: 

(a) Informações importantes sobre o MI
(b) Plano de ensino para o 1º Semestre de 2017
(c) Material Escolar
(d) Calendário 2017
(e) 10 Dicas para os Pais

Realização: Ministério Infantil (MI) da PIBAC 



  

1 –  Volta às Aulas:  no domingo 05/03 
teremos uma programação muito especial para 
marcar a volta às aulas.  Nesse dia teremos a 1a 
aula usando o novo material. 

2 – Nossas Turmas:
● 0 a 12 meses – BERÇÁRIO
● 1 até 2 anos – Maternal
● 3 a 5 anos – Principiantes 
● 6 a 8 anos  - Primários
● 9 a 11 anos – Juniores

3 – Roteiro de Aula (Manhã)
9h30: Coral Infantil
9h50: Lanche delicioso
10h10: Escola Bíblica em Turmas
11h00: Encerramento

4 – Roteiro de Aula (Noite)
19h30: Culto Infantil
19h50: Lanche delicioso
20h10: Escola Bíblica em Turmas
21h00: Encerramento



  

5 – O que vamos estudar no 

Domingo pela ManhãDomingo pela Manhã 

As Crianças de 1 a 2 anos vão conhecer no domingo pela manhã 2 
grandes Milagres de Jesus: 1- Jesus acalma a Tempestade e  2 - A cura de 
Talita. As histórias serão contadas com muitos recursos visuais, músicas e 
atividades lúdicas.

As Crianças de 3 e 5 anos vão estudar a revista “Deus Fez Tudo” da 
Editora Cristã Evangélica. Elas vão aprender sobre a Criação do Mundo, 
conhecendo o Deus Poderoso que com a sua Palavra criou todas as coisas. 
Elas aprenderão também a valorizar a criação de Deus e vão entender que 
dependemos de Deus para tudo.

As Crianças de 6 a 11 anos vão estudar a  Revista “Tempo de Crescer” 
da Editora Cristã Evangélica. A revista é um relato sobre o crescimento da 
igreja como resultado dos primeiros trabalhos missionários. Cada criança vai 
mergulhar nas páginas do livro de Atos e imaginar-se nos tempos de Paulo e 
dos primeiros cristãos, vivendo aventuras, sofrendo perseguições, 
testemunhando a todo custo a fé no Salvador Jesus.
Eles conhecerão personagens marcantes como: Paulo, que registrou, em 
grande parte do Novo Testamento, o que viveu; Barnabé, o piedoso; Silas, o 
companheiro fiel; Timóteo, um rapaz de ouro; Áquila e Priscila, um casal 
hospitaleiro e de bons conselhos; e muitos outros exemplos de fé, coragem, 
amor verdadeiramente cristão e total dedicação ao trabalho de crescer e 
anunciar o evangelho.



  

6 – O que vamos estudar no

Domingo à noiteDomingo à noite

As Crianças de 1 a 2 anos vão conhecer no domingo à noite outros 2 grandes 
Milagres de Jesus: “A pesca maravilhosa” e “O milagre da multiplicação” (5 pães e 2 
peixinhos) com muita música, recursos visuais e atividades lúdicas.

As Crianças de 3 e 5 anos vão estudar a revista "A VIDA DE JESUS E ALGUNS 
DE SEUS MILAGRES" da Editora Cristã Evangélica. A revista começa mostrando 
como o pecado entrou no mundo, para, então, mostrar a razão da vinda de Jesus. 
Depois da história sempre fascinante do nascimento de Jesus, apresenta alguns 
fatos chaves da vida Dele, mostrando vários milagres que realizou, e termina com 
uma lição cujo objetivo é ensinar que Jesus pode realizar o maior milagre na vida 
de uma criança - a salvação.

As Crianças de 6 a 11 anos vão estudar a  Revista “Missões e Você” da Editora 
Cristã Evangélica.  O que é MISSÕES, a mensagem que dever ser transmitida, os 
missionários que viveram na igreja primitiva, os lugares por onde andaram, as 
aventuras que tiveram. Em todo esse contexto as crianças perceberão a mão de 
Deus guiando e capacitando os missionários que, muitas vezes, passaram (e ainda 
passam) por dificuldades e perseguições. 
Também daremos ênfase em outros aspectos importantes como evangelizar no 
lugar em que estamos inseridos, a oração e a contribuição para o trabalho 
missionário.



  

Pasta transparente 
com alça  (pode ser usada 

a pasta do ano passado)

+

Caderno pequeno para 
anotação das atividades para 

casa (pode ser usado o 
caderno do ano passado)

+

Revista do Aluno do semestre 
1/2017 (Adquirir com coordenação 

do MI  a partir de 19/02:
Valor R$15,00)

7 – Material escolar para crianças de 3 a 11 anos 
(usado apenas no Domingo pela Manhã):

O material escolar deve ser providenciado pelos pais a partir 
do dia 19/02. E a criança deve levar o material completo no 
Dom 05/03, dia em que iniciaremos o estudo da nova revista.

ATENÇÃO: 
Os bebês de 0 a 2 anos não precisam adquirir este material escolar. 
Esse material será usado apenas no domingo pela manhã.



  

8 –  Frequência: 
Pai, você sabe o quanto é importante que o seu filho esteja dominicalmente 
na casa de Deus? Então, traga-o todos os domingos. Não marque outros 
compromissos para esse dia e não deixe de vir a igreja para ficar 
“descansando” em casa.  Dedique o seu domingo ao Senhor.
Para as crianças de 3 a 11 anos, no final de cada semestre,  entregaremos um 
certificado para aqueles que tiverem frequência igual ou superior a 50%  ao 
longo do semestre. 

Ex: No primeiro semestre de 2017 teremos 17 domingos com aula (05/03 a 
25/06), totalizando 34 aulas (domingo manhã + domingo noite). As crianças 
que tiverem 17 presenças ou mais, receberão um certificado especial. 

9 – Memorização de Versículos :
Ao longo do semestre, as crianças de 3 a 11 anos serão estimuladas a 
memorizar os versículos relacionados às lições dominicais. Ajude o seu filho a 
memorizar e aproveite para aprender também. No final do semestre faremos 
uma apresentação na igreja e premiaremos as crianças que participarem do 
desafio. 

10 – Atividade para Casa:
Todos os domingos pela manhã as crianças de 3 a 11 anos levarão atividades 
para fazer em casa, junto com os pais. Essas atividades ajudarão o seu filho a 
memorizar o conteúdo aprendido em sala de aula. 



  

11 – CALENDÁRIO 2017

1o Semestre
● Dia das Mães Especial: 14/05/17
● Musical Infantil: As aventuras do

Apóstolo Paulo (06/2017)
● Viagem missionária e apresentação do 

mesmo musical (06/2017)

2o Semestre
● Escola Bíblica de Férias (NOVIDADE): 27 a 

29/07/17 (5a, 6a e Sábado)
● Dia dos Pais Especial: 13/08/17
● Domingo da Criança: 15/10/17
● Musical Infantil: 11/17
● Feira da Bíblia (NOVIDADE): 10/12/17
 



  

RELEMBRANDO A PALAVRA

Deuteronômio 11:
18 Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, 
e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos.
19 E ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e 
deitando-te, e levantando-te;
20 E escreve-as nos umbrais de tua casa, e nas tuas portas;
21 Para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor jurou a 
vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra.

Ensine a Palavra em todo tempo! No carro, em casa, ao sentar, ao levantar, quando for comer, quando for 
dormir, quando for brincar, etc. Não deixe pra depois. Aos olhos de muitos pode parecer exagero, mas aja 
com fé e em obediência a Palavra de Deus. É certo que o nosso Deus fará do seu filho um servo fiel e 

vencedor. Lembre-se: Deus não mente e não falha! Lute por seu filho! 
Ensine-o diariamente e venha com Ele para casa de Deus aos domingos. 



  

10 D I C A S

10 DICAS práticas para os PAIS

1) Ensine o seu filho a amar a casa de Deus! Venha TODO DOMINGO com ele, pela manhã e noite. Não 
troque esse momento na casa de Deus por qualquer outra coisa. O seu filho vai aprender a amar a 
casa de Deus a partir do seu exemplo e entender que o Domingo deve ser dedicado a Deus.

2) Faça cultos domésticos em família diariamente. Não precisa ser longo: leia um trecho da Bíblia, ore e 
cante uma música! Seu filho nunca vai esquecer desses momentos com Deus e com a família.  

3) Compre livros infantis cristãos e assista filmes bíblicos com seus filhos.
4) Dê bíblias divertidas para estimular o interesse do seu filho pela Bíblia
5) Ore antes das Refeições.
6) Ore com a criança ao Levantar, ensinando-a a agradecer a Deus por mais um dia.
7) Ore com a criança quando for dormir. Peça a Deus que proteja e abençoe o seu sono.
8) Adquira CDs evangélicos e coloque no carro para que a criança ouça sempre músicas que edifiquem. 
9) Cuidado com os desenhos e jogos! Muitos apelam para a violência, palavrões e péssimos hábitos que 

não devem fazer parte da vida de uma criança, principalmente uma criança cristã.  LEMBRE-SE: Você é 
responsável pelo que o seu filho vê, ouve e faz! Oriente-o na Palavra!

10) Não fale palavrões ou discuta com seu cônjuge na frente dos seus filhos. Eles observam tudo e não 
esquecem! 



  

Que bom que você leu tudinho! 
Deus abençoe você e sua família.

Faça de 2017 um ano inesquecível e de muito 
crescimento espiritual para o(s) seu(s) filho(s). 

Traga-o(s) todos os domingos para a EBD. 

Contamos com você!
Ore, apoie e contribua com o MI!

Com carinho, 
Coordenação do MI



  

Realização: Ministério Infantil da PIBAC
End: Rua Jerivá, nº 5, Águas Claras DF

www.pibaguasclaras.org.br

Você encontra esse e outros documentos do MI 
em: http://www.pibaguasclaras.org.br/guiasmi
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