
 

 

 

                  

MINISTÉRIOS DA CRIANÇA  

“Os filhos de nossa casa, da mesma maneira que as crianças dos tempos 

antigos, são o preço de Seu sangue.” 

A Ciência do Bom Viver p. 42 

 

Com esta afirmação, conseguimos compreender o valor de cada criança e adolescente, e é 

com esta certeza que inicio este Plano de Ação do Departamento dos Ministérios da Criança. 

 

MOTE: 

Eu vou. Missão global, Ação local. 

 

TEXTO BASE 

“Iremos todos: jovens e velhos, nossos filhos e filhas, e todos os nossos rebanhos, pois ce-

lebraremos uma festa em honra ao Senhor." Êxodo 10:9 

 

ESTRATÉGIA GLOBAL 

Ministério da Graça - Compreender e vivenciar o amor incondicional de Deus. Experimentar 

a aceitação e o perdão divinos e aceitar um compromisso de fé. 

Ministério da Inclusão – Valorizar e aceitar todas as pessoas, independentemente da sua raça, 

idioma, sexo ou condição económica. 

Ministério de Liderança - Equipar, treinar e capacitar os líderes infantojuvenis. 

Ministério de Serviço - Proporcionar experiências de serviço na comunidade. 

Ministério da Cooperação - Interagir com os diversos departamentos da igreja, no sentido de 

toda a comunidade de fé promover o desenvolvimento harmonioso das crianças. 

Ministério de Proteção - Salvaguardar as nossas crianças de abuso físico e emocional. Dis-

ponibilizar material e levar a cabo programas sobre estas temáticas. 
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Ministério Evangelístico - Envolver as crianças em programas evangelísticos: “Escolas Cris-

tãs de Férias”, grupos de estudos bíblicos, momento da Adoração Infantil, na pregação, no 

testemunho e no louvor. 

 
 

ALGUMAS DATAS PARA 2023 

14 de janeiro - Formação de Líderes Locais | Interdepartamental (ZOOM) 

18 de março – Dia Global da Juventude e da Criança 

27 de maio – Dia Mundial de Oração pelas Crianças em Risco 

22 de julho – Sábado da Criança 

21 de outubro – Sábado da Criação e Espírito de Profecia  

22 de outubro - Formação de Líderes Locais (Balanço)| Interdepartamental (ZOOM) 

10 de setembro - Dia Nacional Oração pelas Famílias – envolver as crianças 

4 a 11 de novembro – Semana de Oração e Gratidão das Crianças (dia 4 - Dia Mundial dos 

Órfãos e Crianças Vulneráveis).  

Os Ministérios da Criança farão o possível para fornecer recursos direcionados a cada uma 

das datas acima referidas, e incentivam ao envolvimento das crianças, dos adolescentes e 

líderes nestas atividades. 

 

PLANO DE AÇÃO PARA 2023          

Para o crescimento espiritual de crianças, adolescentes e das suas famílias, de forma a 

poderem ter uma vida de oração cheia do Espírito Santo propomos:  

➢ Reforçar a importância do Culto Pessoal e Familiar;  

➢ Incentivar a aquisição dos guias de estudo da Escola Sabatina (trimensários);  

➢ Encorajar as crianças a ter uma vida de oração, e criar instrumentos visuais de apoio: relógios 

de oração, caixa/agenda de oração, frasco de agradecimentos, marca-página com motivos de 

oração;  

➢ Incentivar os mais jovens ao louvor e disponibilizar músicas e animações;  

➢ Disponibilizar em formato digital o PDF do livro “Passeando pela Bíblia” para meditação e 

atividades de pôr-do-sol com a sugestão de músicas;  

➢ Facilitar planos anuais de leitura da Bíblia (ano bíblico); Disponibilizar Estudos Bíblicos para 

crianças e adolescentes, impressos ou em formato digital para ajudá-los a colocar a Palavra de 

Deus no seu coração; Disponibilizar artigos temáticos para fortalecer e esclarecer os mais 

jovens;  

➢ Incentivar a aquisição dos livros de Ellen White e também disponibilizar na página de recursos;  

➢ Divulgar o manual “Deus Primeiro” para os pais interagirem com as crianças (parceria com o 

Departamento de Mordomia);  
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➢ Incentivar os pais a enviarem os seus filhos para Escolas Adventista, sempre que possível. 

➢ Desenvolver a página de recursos dos Ministérios da Criança com material para apoiar crianças, 

adolescentes, famílias e líderes locais com diversos recursos: Semanas de Oração para Crianças; 

Histórias para promover o momento de “Adoração Infantil” (contadas também pelas crianças 

ou adolescentes de forma presencial ou em vídeo);  

➢ Disponibilizar mensagens para as crianças e adolescentes apresentarem nas suas igrejas, e com 

possibilidade de algumas delas serem gravadas, em colaboração com a Rádio RCS e TV Novo 

Tempo;  

➢ Disponibilizar músicas para a Cerimónia de Dedicação das Crianças e sugestões de lembranças;  

➢ Formar, para que cada líder/monitor seja um exemplo de vida para as crianças, capaz de 

desenvolver um bom relacionamento com os jovens e os seus pais, e que tenha a capacidade de 

acolher, envolver, ouvir, aconselhar, visitar…;  

➢ Formar e motivar os monitores da Escola Sabatina Infantil para aplicarem os seus dons, para 

que cada classe seja um meio de atrair os mais jovens para Jesus e de modo que estes, a cada 

sábado, sintam o desejo de ir à Escola Sabatina;  

➢ Promover formação no âmbito da “Disciplina Redentora”;  

➢ Criar grupos de partilha para classes da Escola Sabatina;  

➢ Criar e disponibilizar cadernos de atividades para os alunos e monitores, para cada uma das 

classes;  

➢ Criar e disponibilizar marca-páginas para as visitas da Escola Sabatina Infantil; 

➢ Disponibilizar convites para as crianças e adolescente oferecerem a outros, a fim de 

frequentarem a Escola Sabatina e o Clube de desbravadores;  

➢ Promover a cerimónia de transição de classes com a utilização de certificado;  

➢ Incentivar a oferta de gratidão pelo aniversário;  

➢ Incentivar a decoração e aquisição de materiais adequados às salas das classes infantis, de forma 

a torná-las mais acolhedoras. 

➢ Implementar o projeto piloto experimental da Escola Sabatina Infantil “Alive in Jesus” no           

1º trimestre de 2023 na Igreja de Coimbra. 

➢ Ajudar os mais jovens para que estes tenham a oportunidade se participar em ações de apoio à 

comunidade local, através da ADRA, e colaborar na recolha de alimentos, brinquedos;  

➢ Motivar os mais jovens a partilhar os programas que fazem nas Igrejas com a comunidade local; 

➢ Incentivar a pontualidade e frequência regular à Escola Sabatina e Culto e propor o registo, 

durante o culto, dos versículos bíblicos e linhas de pensamento da pregação para partilhar com 

familiares, amigos e vizinhos. Propor que o hino final do Culto seja diferente a cada sábado, e 

que este seja cantado pelas crianças e adolescentes de uma ou mais classes da Escola Sabatina 

infantil.  

➢ Planear serviços de adoração intergeracionais que envolvam tanto crianças como adolescentes; 
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➢ Disponibilizar material e incentivar as Igrejas a dinamizarem Escolas Cristãs de Férias, para que 

os nossos jovens e os seus amiguinhos tenham a oportunidade de aprender de forma divertida 

sobre Jesus;  

➢ Participar em Expo-Saúde Infantil em parceria com o Departamento da Saúde, para ensiná-los 

sobre a importância de viver um estilo de vida saudável;  

➢ Promover o Livro Missionário Infantil com o Departamento de Evangelismo, e incentivar a 

oferta aos amigos, vizinhos e familiares;  

➢ Participar numa Campanha de Evangelização de três dias e envolver Crianças e Jovens;  

➢ Incentivar os mais jovens e os seus pais, a produzir conteúdos digitais: vídeos com partilha de 

receitas de culinária vegetariana, versos bíblicos, pequenas mensagens, contar histórias bíblicas, 

experiências, respostas às orações, atividades realizadas (horta, jardim, animais);  

➢ Partilhar na página de recursos os eventos realizados a nível nacional para crianças e 

adolescentes. 

“São os jovens que o Senhor chama para Lhe servirem de mão ajudadora. Samuel era 

uma simples criança quando o Senhor o empregou para realizar uma obra boa, exce-

lente.”                                                                                 Conselhos a Professores, Pais e Estudantes, p. 488 

 

Antes de finalizar este relatório, aproveito para agradecer a algumas pessoas que trabalham 

comigo diariamente: a Raquel Silva, Secretária dos Ministérios da Criança, pelo seu apoio e 

pelas traduções; a Sara Sayal, pela colaboração nos cadernos e outros recursos; a Amélia 

Fleming, por recentemente se ter juntado a nós, partilhando a sua experiência como diretora 

dos MC. Agradeço também a outros irmãos que se envolveram, quando desafiados para aju-

dar os Ministérios da Criança.  

Para Deus, toda a honra e gratidão pelo que nos ajudou a fazer até aqui.  

Podemos afirmar como Samuel ATÉ AQUI NOS AJUDOU O SENHOR! 

 
 


