
“E como vós quereis 
que os homens vos 
façam, da mesma 

maneira lhes
fazei vós, também.”

LUCAS 6:31

“Amarás o teu 

próximo como 

a ti mesmo.” 

MARCOS 12:31

ELLEN WHITE, PARA CONHECÊ-LO
“Exércitos inteiros de crianças podem-se pôr sob a 
bandeira de Cristo como missionários, mesmo nos 
dias de sua infância. Nunca recuseis o desejo das 
crianças de fazer alguma coisa por Jesus. Não lhes 
extingais o ardor para trabalhar de alguma maneira 
pelo Mestre.” (Ellen G. White, Para Conhecê-lo, p. 37).

RELEMBRAR O CHAMADO PARA SERVIR
“Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com 
os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios 
Deus se agrada.” (Heb. 13:16).

“Levai as cargas uns dos 
outros, e assim cumprireis 

a lei de Cristo.” (Gál. 6:2).

ENVOLVAM AS 
VOSSAS CRIANÇAS!

Chegou o Dia Global das 
Crianças!

Juntem-se às crianças 
e jovens de todo o mundo 

para fazermos a diferença!

Podem contactar a 
vossa Divisão para 
saberem sobre ati-
vidades específicas 
que possam estar a 

ser planeadas.

MINISTÉRIOS DA CRIANÇA
Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia

12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904 EUA
www.gcchildmin.org



UM CORPO COM MUITAS PARTES!
• Ser membro do corpo de Cristo não tem requi-
sição de idade (Rom. 12:4-5)

• Cada membro tem dons importantes para se-
rem usados no ministério, na igreja e na comuni-
dade (Rom. 12:6).

• Cada membro, jovem ou velho, pode contri-
buir para a vida e saúde da igreja (Efé. 4:11-12).

“Porque assim como em um corpo temos mui-
tos membros, e nem todos os membros têm a 
mesma operação, Assim nós, que somos muitos, 
somos um só corpo em Cristo, mas individual-
mente somos membros uns dos outros. De modo 
que, tendo diferentes dons, segundo a graça que 
nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a me-
dida da fé.” (Rom. 12:4-6).

PORQUÊ ENVOLVER AS CRIANÇAS NO SER-
VIÇO?
“Envolver os mais novos na missão e no serviço 
não é uma opção paraw o crescimento e maturi-
dade Cristãos – é uma necessidade” (Jim Burns, 
The Youthbuilder: Today’s Resource for Relational 
Youth Ministry).

GEORGE BARNA SOBRE O ENVOLVIMENTO NO 
MINISTÉRIO
“Cremos ser imperativo incutir o valor de que um 
Cristão é abençoado para passar essa bênção a ou-
tros, e isso só pode ser alcançado se a pessoa estiver 
ativamente a servir outras pessoas. O ato de servir 
outras pessoas é cultivado desde a mais tenra idade, 
logo que as crianças se envolvem na programação 
da igreja. Quer estas formas de serviço sejam sim-
ples – visitando lares de idosos, fazendo cartões de 
feliz aniversário para enviar a pessoas doentes, orar 
solenemente por pessoas específicas. . . a esperança 
é que seja criado um hábito.” (Transformar as Crian-
ças em Campeões Espirituais, p. 112).

ELLEN WHITE, CIÊNCIA DO BOM VIVER
“Desde bem cedo, deve-se ministrar à criança a lição 
da prestimosidade (…) Deve ser estimulada a tentar 
auxiliar o pai e a mãe, estimulada a ser abnegada e 
a dominar-se a si mesma, a colocar a felicidade e o 
bem-estar dos outros acima dos seus, a estar aten-
ta às oportunidades de animar e ajudar os irmãos, 
os companheiros, e a mostrar bondade para com 
os velhos, os doentes e os desditosos. Quanto mais 
profundamente o espírito de verdadeiro serviço pe-
netrar o lar, tanto mais profundamente ele se desen-
volverá na vida das crianças. Elas encontrarão prazer 
em servir e sacrificar-se pelo bem dos outros.” (Ellen 
G. White, Ciência do Bom Viver, p. 401).

BENEFÍCIOS DE ENVOLVER AS CRIANÇAS NO 
MINISTÉRIO E SERVIÇO?
• Colocar a sua fé em crescimento em ação.
• Desenvolver compaixão e empatia pelos outros.
• Terem oportunidade de usar os seus dons e talen-
tos ao serviço dos outros.
• Capacitação para fazerem a diferença no mundo,
• Descobrirem o propósito e o plano que Deus tem 
para as suas vidas.
• Compreenderem que Cristo nos chama a termos 
um estilo de vida de serviço e um coração missioná-
rio.
• Aprender valiosas lições de vida como responsabi-
lidade e ética no trabalho.

• Apreciar outras culturas.

“A MELHOR FORMA DE TE 
ENCONTRARES É PERDENDO-TE EM 
SERVIÇO PELOS OUTROS.” -- Gandhi

IDEIAS CRIATIVAS PARA PROJETOS DE SERVIÇO
• Servir alimentos aos “sem abrigo” num abrigo da 
cidade.
• Apanhar lixo na praia ou no parque.
• Ajudar a recolher fundos para as crianças refugiadas.
• Visitar os lares de idosos e servir almoços.
• Empacotar material escolar ou lanches para crianças 
desfavorecidas ou que têm pais na prisão.
• Visitar crianças doentes e escrever cartões para os 
animar.
• Participar numa caminhada de fé na vizinhança 
orando por cada lar.
• Plantar árvores ou flores na comunidade.
• Montar um teatrinho de fantoches sobre saúde, na 
comunidade, para ensinar a outros sobre viver de for-
ma saudável.
• Doar manuais escolares usados a estudantes desfa-
vorecidos.
• Recolher DVDs e jogos de vídeo que já n sejam usa-
dos e doá-los a um hospital pediátrico.
• Empacotar alimentos e produtos de higiene para 
distribuir a crianças refugiadas ou a vítimas de desas-
tres naturais.
• Organizar jogos e brincadeiras para crianças, após 
saírem da escola.
• Distribuir literatura de forma gratuita no parque, na 
paragem de autocarro, etc.
• Escrever cartões de encorajamento a filhos de pri-
sioneiros.
• Ajudar a limpar o páteo para os incapacitados.


