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DESCRIÇÃO E OBJETIVO
Um sábado separado especialmente para as crianças e para o Clube
de Aventureiros, que devem participar da programação do Culto
Divino. Assumindo atividades tais como: oração, leitura da Bíblia,
momentos de pregação, recolhimento das ofertas, mensagem musical e
outros. Esse programa permite que as crianças sejam capacitadas
como líderes da igreja, para que se sintam parte dela. Que
possamos dar essa oportunidade às crianças e que façamos uma
excelente promoção para que esse dia seja de grande bênção para
toda a igreja.

IMPORTANTE
Na programação, também deve haver espaço para a Campanha de
“DOAÇÃO DE BRINQUEDOS”, que deve ser bem divulgada e com muita
antecedência. À tarde, dediquem tempo para visitar orfanatos,
hospitais ou outros lugares, acompanhados das crianças, com a
ajuda e companhia dos pais ou responsáveis, para a entrega dos
brinquedos arrecadados. Cuide para que esse sábado seja diferente
para os pequenos.

NESTE DIA ESPECIAL, AS CRIANÇAS PARTICIPAM DA PROGRAMAÇÃO DO CULTO
DIVINO!
Elas assumem atividades tais como: oração, leitura da Bíblia,
momentos de pregação, recolhimento das ofertas, mensagem musical e
outros. Esse programa permite que as crianças sejam capacitadas
como líderes da igreja, para que se sintam parte dela. Que
possamos dar essa oportunidade às crianças e que façamos uma
excelente promoção para que esse dia seja de grande bênção para as
crianças, pais, amigos, vizinhos e para toda a igreja.
Há no mundo muitas crianças que sofrem e todos somos conhecedores
dessa triste realidade. Milhares de pessoas trabalham arduamente

para ajudá-las, mas os esforços são insuficientes.Lembremos o que
as Sagradas Escrituras dizem a respeito desse tema no Salmo 65:5,
6: “Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada.
Deus faz que o solitário more em família; tira os cativos para a
prosperidade; só os rebeldes habitam em terra estéril.”

Agradecemos por seu valioso apoio!

Clube de Aventureiros – O melhor jeito de ser criança
O Clube de Aventureiros desenvolve atividades para crianças de 6 a
9 anos. Para saber qual é o clube mais próximo da sua casa acesse
o site: http://www.encontreumclube.org
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Aventureiros
Aventureiros
O Clube dos Aventureiros é um programa centralizado nos pais e na
igreja, o qual provê aos pais um instrumento utilizável em relação
a seus filhos de 6 a 9 anos de idade, e destina-se a estimular a
florescente curiosidade das crianças pelo mundo à sua volta. Este
programa abrange atividades específicas a essa idade que envolvem
tanto os pais como a criança em atividades recreativas,
habilidades simples, apreço pela criação efetuada por Deus e
outras atividades que são de interesse para essa idade. Tudo é
executado com um enfoque espiritual que prepara o terreno para a
participação na igreja, como Desbravador.

