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“e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, 

ao deitar-te e ao levantar-te.” - (Deu 6:7)

Nossas crianças não atrapalham os cultos!

Elas não são tiradas de nossas reuniões porque fazem barulho...

Entendemos que assim como existem muitas pessoas que sonham ir para os povos não 

alcançados, há em cada noite de domingo que nos reunimos como Igreja, um POVO NÃO 

ALCANÇADO, que vem sistematicamente às nossas reuniões para acompanhar seus pais, e a 

quem precisamos pregar O Evangelho do Reino de Deus, pois é delas O REINO DOS CÉUS!

Entendemos que não devemos dar a eles alguma mocinha que acabou de formar-se em 

magistério, ou alguém que não tem outras habilidades para apenas olhar nossas crianças 

enquanto os adultos são abençoados com a Palavra de Deus. O que Deus tem falado ao nosso 

coração é que precisamos dar às nossas crianças O MELHOR QUE TIVERMOS!

Precisamos leva-las à uma experiência pessoal com Deus, precisamos ensiná-las sobre A 

Palavra, leva-las à uma vida de oração e de ousadia de testemunhar que O Papai do Céu é Real, 

e que nos ama... Traga seus filhos e envolva-se nesta Grande Aventura!!!!

GERAÇÃO SANTA

Assim nascem amizades para sempre

Uma recordação quase que unanime é que os melhores amigos que temos, são alguns dos 

colegas que tivemos nas escolas aonde estudamos. Estas amizades formadas na infância e 

adolescência, muitas vezes nos acompanham por toda nossa vida. Deveria ser assim com 

crianças que frequentam as igrejas, já que assim como nas escolas a frequência com que se 

veem é grande. Porém percebemos uma grande luta espiritual para que nossos filhos não se 

tornem amigos mais chegados que irmãos, visto que poderão juntos impactar nações! É nosso 

dever como pais, ministros de Deus, servos do Senhor, proporcionarmos ocasião para que 

nossos filhos tenham experiências juntos, divirtam-se, discutam, reconciliem-se e formem 

vínculos às vezes de família, pois talvez no futuro alguns se casem entre si, mas, de qualquer 

forma vínculos de uma profunda e verdadeira amizade para toda a Eternidade! 

Sempre depois do período de Adoração nossas crianças são levadas para um momento em 

que uma Palavra específica será compartilhada com elas, ministradas de uma forma lúdica 

afim de que lhes prenda a atenção e lhes desperte a curiosidade. Um grande investimento dos 

pais nos filhos é por algumas vezes no início de sua caminhada conosco, você acompanhar o 

seu filho durante este tempo, pois assim que ele se habituar e sentir-se seguro de sua 

aprovação e presença ele por si só desejará estar com os amiguinhos de Deus...


