
- Per�l das crianças por idade, como a criança 
aprende em cada fase da infância;
- Como preparar uma aula da Escola Bíblica Infantil;
- Ideias criativas;
- Per�l e práticas do culto infantil;
- Como ensinar e envolver o pré-adolescente.

Esperamos você!
Caso tenha interesse, envie um  e-mail para que 
possamos providenciar apostilas.
semear.ibcu@gmail.com

E as ensinarás (estas palavras) a teus �lhos e delas 
falarás assentado em tua casa, e andando pelo 
caminho, e deitando-te e levantando-te.
Deuteronômio 6:7

O Ministério Semear tem, para seu �lho de 4 a 11 
anos, um programa especial de ensino da Palavra de 
Deus, no cumprimento de sua missão que é: 
“Pastorear crianças com vistas à salvação e 
transformação em suas vidas, servindo de 
instrumento de apoio às famílias”.

Nossa motivação é manter o ensino da Palavra de 
Deus a nossas crianças através da explanação em 
palavras, músicas, desenhos, representações, 
atitudes e convivência em sala e fora dela. Para isso é 
necessário que tenhamos pessoas capacitadas, 
dispostas a aprender para servir a Deus.

 Você tem interesse em aprender como ensinar a 
bíblia para crianças em casa, na koinonia, para 
sobrinhos, netos, alunos, na igreja? 

Deseja servir na Escola Bíblica Infantil ou no Culto 
Infantil? Já serve em algum desses ministérios e 
deseja reciclar seus conhecimentos?

Nos meses de agosto e setembro o Semear oferecerá 
um curso sobre como ensinar a bíblia para crianças 
de 4 a 11 anos. Serão 8 domingos no período da 
manhã.

Além disso, você terá a oportunidade de, estagiar em 
nossas salas nos meses de novembro e dezembro.
Durante o treinamento abordaremos os seguintes 
assuntos:

Adultos 

ANOTAÇÕES
O que você deve saber | Materializando o amor de Deus - 1Jo 4.7-12
Introdução

1º Movimento do AMOR:
Ocorre na esfera da Trindade - 1Jo 4.7-8
Trindade - Gn 1.26; Dt 6.4; Jo 14.16

Relacionamento glorioso - Jo 17.5

2º Movimento do AMOR: Deus enviou Seu Filho - 1Jo 4.9-10
Enviou o Filho

Propiciação



ANOTAÇÕES
3º Movimento do AMOR: Aperfeiçoamos entre nós
Gerados por Deus - 1Jo 4.7-8    

Dever de Amar  - 1Jo 4.11 
 

Amor aperfeiçoado - 1Jo 4.12; Jo 1.18

Conclusão: Completando o amor - 1Jo 4.7-12


