
Você é exemplo?

Rose Fonseca
Treinando e capacitando pessoas para o trabalho
com crianças no ensino bíblico

Hoje o Semear (ministério infantil da IBCU) conta com 
centenas de crianças de 0 a 11 anos. Realizamos aos 
domingos 19 trabalhos diferentes entre: salas para cada 
faixa etária e culto infantil. Em todos os trabalhos o 
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objetivo principal é ensinar a Palavra de Deus.
Para isso contamos com várias pessoas que servem ao Senhor em 

escalas.
Mas a Obra é grande e sempre temos necessidades de mais 

pessoas ajudando.

Pensando em suprir a equipe, estaremos oferecendo nos meses 
de agosto e setembro (durante o período da EBD das 9h30 às 11h15) 
um treinamento que irá capacitar novas pessoas para o trabalho com 
as crianças.

Abordaremos temas  como:
- Por que ensinar a bíblia para crianças;
- Como preparar aulas bíblicas;
- Evangelização de crianças;
- Características de cada faixa etária;
- Como organizar e conduzir o culto infantil;
- Dicas criativas.

Se você tem interesse em servir ao Senhor com crianças e ou 
conhece alguém que tenha esse desejo, envie um email para 
semear.ibcu@gmail.com para que possamos providenciar as 
apostilas.

Mais Informações:

www.ibcu.org.br/missoes

OTONIEL E IZILDA BERTI

Pedido de Oração:
Oremos pela salvação das pessoas 

evangelizadas e por um local específico 
para reuniões.

Muitas vezes você pode pensar:
Gosto de crianças, mas não me sinto pronto(a) para ensiná-la.

Eis aqui a oportunidade.

O treinamento ocorrerá em agosto e setembro durante a EBD, 
ou  seja das 9h30min as 11h15min aqui 
mesmo na IBCU. 

Abordaremos temas  como:
- Por que ensinar a bíblia para crianças
- Como organizar e conduzir um culto infantil
- Como preparar aulas bíblicas
- Evangelização de crianças
- Características de cada faixa etária
- Dicas criativas

Ore e se disponham.
Maiores informações:
rose.fonseca2@gmail.com

Como ensinar a bíblia
para crianças de 4 a 11 anos

Falecimento
Comunicamos o falecimento da senhora 
Vicentina, mãe da Cláudia Salces no dia 13 
de julho. Aos familiares, a nossa oração para 
que Deus os conforte e fortaleça.

18 a 23 de Agosto
Inscrições Online
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5˚SEMANA DA SOLIDARIEDADE

Servindo a Deus
Ajudando o Próximo
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