
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO  

2018 

 



 

 

 

Olá tias ... 

O ano de 2018 se inicia e com ele começaremos mais um projeto para alcançarmos a vida dos 

nossos meninos. 

Saiba que é um prazer dividir com vocês as direções que Deus está nos disponibilizando para esse 

ano. Então que estejamos com o coração preparado para o ano da mudança, tanto na nossa vida, 

como na vida deles também. 

Que Deus abençoe muito e vamos ao trabalho ... Pois é tempo de salvação! 

Um grande beijo .... 

 

 

 

FEVEREIRO 

 

Data: 03/02 

REUNIÃO DE PAIS - RELACIONAMENTO ENTRE PAIS E FILHOS 

 

Versículo: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. "Honra teu pai e tua mãe" - este 

é o primeiro mandamento com promessa - "para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a 

terra". Pais, não irritem seus filhos; antes os criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. 

Efésios 6:1-4 

 

Nesse dia, os pais também participam dessa reunião. Se possível, deixe eles numa sala ou local 

separado dos meninos. Peça para que uma psicóloga, ou o pastor da sua igreja dê uma Palavra ou 

mensagem com o tema: relacionamento pais e filhos. Depois desse momento, cada pai escreve uma 

carta para o filho. Assim que todos acabarem, em outra sala, os meninos recebem as cartas de seus 

pais (elas também estarão sendo ministradas pela tia responsável pelo Quartinho Rosa). Após lerem 

as cartas, pais e filhos se encontram. Cada pai ou responsável estará com uma coroa que será 

entregue aos meninos. Esse propósito é para que barreiras entre pais e filhas sejam quebradas, em 

Nome de Jesus. Ao final, promova esse encontro com louvores e deixe o Espírito Santo dirigir esse 

momento. É preciso que os pais entendam a importância de encontros como esse, e, principalmente 

que eles entendam o propósito de tudo isso.  

 

 

 

 

 



 

 

 

MARÇO 

 

Data: 17/03  

LOUVAR É BOM DEMAIS  

Salmos 148: 13-14 

   Vamos mostrar para as crianças como vale a pena louvar ao Senhor em todo tempo e em todas as 

circunstancias.  

    Ele é quem transforma nossa tristeza em sorriso.  

  Faça com eles uma lista de motivos. Pensando em tudo que Deus criou, já nos deu, todas as vezes 

que já cuidou de nós. Em uma grande adoração agradeçam a Deus e louvem a Ele. 

 

ABRIL 

 

Data: 21/04 

NOSSO ALVO É O CÉU  

Filipenses 3: 12 -14 

  Neste encontro vamos falar com os meninos sobre mantermos os olhos em Deus. Pois Ele será 

sempre nosso alvo, ajudador, companheiro.  

  As coisas do mundo são atrativas e se não estivermos com foco no nosso alvo que é Cristo, será 

muito fácil prestarmos atenção no barulho que muitas vezes o mundo faz.  

  Faça com eles alvos como esse de dardos. Usando cartolina e colas coloridas. Não esqueça de 

escrever Jesus bem no centro do seu alvo. 

 

 

 



 

 

 

 

MAIO 

 

Data: 19/05 

SERÁ SÓ UM LIVRO DE HISTÓRIAS?!  

2 Timóteo 3: 16 – 17  

  A Bíblia sagrada não é somente um livro de histórias onde leio para passar o tempo, temos que 

mostrar para os meninos que a palavra de Deus é a revelação de Deus para nós. É a direção para 

nossa caminhada, é ali onde vamos encontrar toda ajuda que necessitamos.  

  Nela existe muitas histórias sim, mas todas com uma direção, um proposito e um ensinamento. Deus 

na sua imensa sabedoria nos trouxe sua palavra em forma de “histórias” para que pudéssemos 

entender as coisas. 

  A Palavra de Deus é o nosso alimento diário para alma, e nesse dia os meninos precisam sair dali 

com fome da palavra.  

   Faça com os meninos um momento de descobertas, mostrando algumas curiosidades que a palavra 

de Deus tem. 

** Qual é a única mulher cuja idade é mencionada na Bíblia?  

Res: Sara. Gênesis 23-1.  

JUNHO 

Data: 16/06 

MEU AMIGO TEM E EU NÃO?! 

Provérbios 24:1 – 2 

   O que nós temos é incomparável melhor do que o mundo tem.  

  Os meninos precisam saber que não precisam ter inveja do que os amigos têm. Deus sempre nos 

abençoa dando aquilo que necessitamos, e se nos falta algo devemos orar apresentando a Deus, que 

ele acrescentará. 

  Deus faz mais do que pedimos ou pensamos.  

Crie uma lista com os meninos colocando as coisas que eles precisam, tanto eles quanto os seus 

familiares 



 

 

 

JULHO 

 

Data: 21/07 

PRECISO MESMO TER SANTIDADE? 

Levíticos 19:2   João 17:17 

   Os meninos precisam entender que sem santidade não podemos ver a Deus. É uma das partes mais 

importantes para a nossa caminhada até a salvação. 

    Devem deixar de lado todo pecado e aquilo que os separa de Deus. A santidade nos aproxima do 

Pai e nos da livre acesso ao trono de Deus.  

  Construa com eles dois corações de cartolina, uma para representar o coração puro e outro que 

aceita o pecado. Traga algumas bolinhas como se fossem sujeiras, para representar o pecado. Então 

cada vez que deixamos a santidade de lado e aceitamos o pecado ganhamos uma bolinha no coração.  

AGOSTO 

 

Data:18/08 

NASCENDO DE NOVO  

Marcos 16:16  

 Neste encontro os meninos devem entender a importância de aceitar Jesus e serem batizados.   Claro 

que o batismo deve ser algo muito direcionado por Deus por conta da idade dos nossos meninos e 

por alguns pais não concordarem ou não conhecerem a Jesus. Mas eles com o coração aberto e 

podendo contar com seu apoio, Deus poderá agir e tudo será no tempo Dele, que sabe de todas as 

coisas. 

Faça uma adoração e o apelo a salvação.  

Faça também alguma lembrancinha com as cores do plano da salvação, para que eles se lembrem 

sempre desde dia.  

 

 

 

 



 

 

 

SETEMBRO 

 

Data:15/09  

MEU MELHOR AMIGO 

João 15:13-15 

Não existe amigo melhor que nosso Deus. Em todos os momentos e situações será Ele que estará ao 

lado de cada um deles.  

Explique que é importante sim terem amigos, mas nenhum deles podem ocupar o lugar de Deus.  

Peça que eles façam uma lista com os nomes dos amigos e as coisas boas que os amigos já fizeram 

para eles.  

Você levará um cartaz com o nome do melhor amigo ... Deus, e mostre que ele nos deu a vida. E 

mesmo que não tenhamos nenhum amigo de verdade nosso Deus sempre estará com eles. 

 

 

OUTUBRO 

 

Data: 20/10 

DESISTIR? JAMAIS  

Salmos 46:1  

   Não importa a situação em que eles estiverem passando, não devem desistir, pois Deus é a força e 

fortaleza de cada um deles. 

Faça um bate papo com eles para que possam contar as situações que passam em casa e na vida. 

Muitos podem não ter uma pessoa em que confiar, então que eles encontrem em você uma grande 

mulher de Deus que apresentará em oração as dificuldades de cada um.  

 

 

 

 

 



 

 

NOVEMBRO 

 

Data: 17/11 

ORAR SEMPRE  

Mateus 7:7-8 

  A oração é uma das principais formas de criar intimidade com Deus.  

E principalmente a oração do justo é eficaz e poderosa, uma das principais armas de todo aquele que 

crê.  

  Eles precisam saber que toda vez que se aproximam de Deus com um coração puro, Deus os ouvirá.  

Crie um momento de oração e adoração a Deus. 

 

 

DEZEMBRO 

 

Data: 15/12 Festa de encerramento  

GRATIDÃO  

Esse será o último encontro do ano, então será para agradecer a Deus por todos os feitos de Deus.  

Lembre-se de abrir a caixa de pedidos (que foi feita no primeiro encontro) e orarem juntos pelos 

projetos realizados.  

Monte uma festa bem bonita com o tema que seus meninos mais irão gostar. Traga um convidado 

especial para tornar esse momento mais incrível para as crianças. 

 Tenho certeza que será um ano de mudança e crescimento na vida dos pequenos. E tudo será para 

honra e glória do nosso DEUS ... 


