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INFORMATIVO ELO

Outubro 2019

Outubro é um mês onde se celebra a vida da criança. Geralmen-
te, nós, os líderes de Ministério Infantil aproveitamos essa oportunidade 
para inventar um momento bem específico, diferente, atraente a fim de 
que a criança possa sentir o valor e o amor que nosso Deus dispensa 
a ela. 

Que tal aproveitar esse tempo para oportunizar momentos onde o 
sorriso, a curiosidade e os olhos arregalados na espera de ver e receber 
algo surpreendente, possa ser vivido pela criança?

Os líderes da Equipe ELO, de todo o Brasil, disponibilizam para você, 
como sugestões, as atividades que serão realizadas em suas igrejas. 
Caso você se sentir inspirado com a leitura do texto abaixo, fique à von-
tade para agir. Aqui estão dicas do que acontecerá em cada uma das 
cinco regiões brasileiras. Se desejar explicações sobre elas, fale conosco. 

Que o Senhor abençoe sua vida e ministério. 

Abraço fraterno,

Equipe Equipar

NO NORTE 
A Igreja Presbiteriana de Manaus estará realizando um programa 

duplo em comemoração ao Dia das Crianças.

Na sexta-feira, dia 11/10 acontecerá uma NOITE DE BRINCADEIRAS 
com várias atividades no Geração Futuro, como gincana bíblica, torta na 
cara, corrida maluca, cabo de guerra, entre outras. 

No sábado, dia 12/10, a EBI realizará o REINO DE AVENTURAS 2, 
com uma programação super especial. Mas, para esta programação, é 
necessário adquirir o passaporte, pois as vagas são limitadas.

Ainda no dia 12/10, acontecerá uma programação Missionária no 
Município de Careiro Castanho, em parceria com o Ministério Tesouros 
do Cacau. Lá mais de 120 crianças da comunidade serão atendidas e 
evangelizadas através do ensino bíblico, teatro, louvor e distribuição de 
kits de higiene pessoal.

NO NORDESTE 
Nos dias 11 e 12 de outubro, a Igreja Batista Central de Fortale-

za promoverá um momento especial onde as famílias poderão passar 
uma noite diferente com seus filhos, amigos e parentes. Participando 
de muitas atividades tais como piquenique, brincadeiras infantis, louvor, 
dormida de barraca, rede ou colchonete, entre outras, acampados em 
uma noite bem animada. A Noite do Pijama é uma programação onde as 
famílias podem participar de momentos de muita diversão, comunhão, 
brincadeira e relacionamento. 

Este é um tempo onde a palavra chave é relacionamento. 
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NO CENTRO-OESTE 
A Igreja Batista Capital, em Brasília, promoverá um musical infantil 

chamado PARA QUE NASCI nos dias 05, 12 e 26 de outubro. O Convite 
feito a todos é para embarcar nessa emocionante jornada junto com os 
amigos Tony, o ornitorrinco, Timo, o lobo guará, Théo, o tatu bola, Tina, 
a jaguatirica e Tata, a tamanduá bandeira. Uma história que revelará o 
valor da amizade de uma forma lúdica, divertida e marcante, enquanto 
ensina sobre o propósito da vida por meio de belíssimas canções, tais 
como:

• Dança do Ornitorrinco (Coragem)

• Balada da Redenção (Gratidão)

• Tatu do Bem (Altruísmo)

• Meu alvo (Sabedoria)

• Abraço de Tamanduá (União) e muito mais...

NO SUDESTE 
Nos dias 11 a 13 de outubro, a Igreja Batista Água Viva, em Vinhedo/

SP irá promover um acampamento com as crianças de 4 a 10 anos de 
idade. Este é um projeto que favorece a saída das crianças do ambiente 
em que estão acostumados para passarem dias em contato com a na-
tureza, com outras crianças, e principalmente para se conectarem com 
Cristo de uma maneira especial! 

Os líderes da IBAVIVA estão animados com a possibilidade de apre-
sentarem de forma lúdica os dez mandamentos para as crianças durante 
o acampamento. 

Na Igreja Batista do Povo, em Vila Mariana/SP, o dia da criança será 
celebrado uma semana depois das intensas comemorações sociais que 
acontecem na comunidade local.

Super Kids é o nome do projeto estabelecido para celebrar a vida 
das crianças. 

A partir das 12h30min as crianças são recepcionadas, nas depen-
dências do templo, com pipoca, algodão doce, geladinho, brincadeiras e 
um boa e gostosa conversa. No início da tarde a programação será rea-
lizada no templo com dinâmicas e entrega de brindes. Todos são convi-
dados a cantar louvores e dançar com alegria para celebrar Jesus Cristo.

O Tesouro é o tema desse encontro da ministração que será feita 
com a equipe de teatro do Ministério Infantil.

 Ah! As crianças receberão um colar (tipo surfista) escrito “Aba Pai” 
para lembrarem de quem elas são filhos. Para o encerramento, um deli-
cioso kit lanche será oferecido a todos. 

A Primeira Igreja Batista do Guará, também em Brasília,  realizará o 
segundo ano de eXPeriência em acampamento para crianças de 7 a 12 
anos. Serão 72h de pura animação. A cada dia haverá um tema diferente 
e envolvente. Essa atividade tem o objetivo de auxiliar as crianças a co-
nhecerem a Deus e o que Ele espera de cada um de nós. Claro que tudo 
acontecerá com muita diversão, competição e premiação. É importante 
lembrar que tudo isso será vivido em formato de Tribos!!!!
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NO SUL 
A Igreja Metodista em Chapecó realizará nos dias 11 a 13 de outubro 

o Acampamento “Guardiões da Criação” para crianças de 4 a 11 anos, 
com um tema pra lá de relevante: Preservação do Meio Ambiente. 

Baseado no texto bíblico de Colossenses 1:20 “E por meio dEle, o 
Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na 
cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na 
terra”, as crianças aprenderão que quando o pecado entrou no mundo 
ele além de nos separar de Deus, também influenciou toda nossa forma 
de amar, guardar e cultivar a criação que Deus fez pra nós. Mas que, em 
JESUS todas as coisas foram reconciliadas, inclusive nossa forma de 
amar e preservar o planeta precisa revelar essa obra de redenção em 
cuidado e amor.

Através de atividades lúdicas, oficinas de arte com recicláveis, his-
tórias bíblicas e práticas de preservação como plantio de árvores, as 
crianças serão estimuladas a assumirem seu papel no ministério da re-
conciliação, Deus e o Homem, o Homem e a Criação, entendendo que 
são chamadas para serem verdadeiros Guardiões da Criação em ações 
e palavras.

Na Igreja Batista de Bom Retiro em Curitiba, será realizado no dia 13 
de outubro as 10 horas um culto especial pelo dia das crianças para toda 
a família, amigos e vizinhos. Com o tema “O REI CHAMA”, onde iremos 
trabalhar a parábola do banquete de casamento, é claro que tudo será 
adaptado para o entendimento das crianças. O culto será temático da 
época medieval, e os convidados poderão vir vestidos de reis, rainhas, 
príncipes e princesas, tudo isso para que esse dia seja mais divertido 
ainda. Ah! No final do culto teremos um banquete real, onde será servi-
do aos convidados um delicioso hambúrguer com batatas-fritas e você 
ainda ganha uma surpresa. 


