
Preparamos um site com dicas, lições, música e vídeo para 
te ajudar na campanha “Vamos Transformar o Mundo”. 

Lá você encontra material para três faixas etárias,
 de 0 a 12 anos.

Ore pelas crianças brasileiras que, mesmo muito 
pequenas, vão para o campo como missionariazinhas.  

Ore para que pequenos missionários possam fazer 
amizades no campo e, assim, apresentar Jesus a outras 
crianças.

Ore para que os filhos dos missionários entendam que 
são escolhidos por Deus para cumprir o ide junto aos 
seus pais.

Agradeça a Deus pelas crianças missionárias em outros 
países, pois elas levam a Palavra de Deus. 

Ore pelo aprendizado da língua e a adaptação cultural de 
crianças que vão para um contexto totalmente diferente 
do Brasil.

Ore para que os filhos dos missionários não tenham 
dificuldade em se alimentar em outros países, pois as 
comidas são muito diferentes. 

Ore para que as crianças que não estão aqui no seu país 
natal, possam ser cheias de alegria onde estão, pois estão 
fazendo missões ainda pequenos.
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De acordo com a faixa etária de cada criança oriente-as 
a fazer missões orando, indo, ofertando e mobilizando.

A oração é uma forma muito poderosa de transformar o mundo. 
Incentive a oração pela obra missionária mundial. Conte sobre 
missionários que vivem em áreas de risco, das dificuldades que a 
Igreja Sofredora enfrenta e do quanto a oração pode transformar 
a vida das pessoas dessas regiões. Distribua, também, pedidos de 
oração pelos filhos dos missionários e explique que são pequenos 
missionários fazendo a obra de Deus em outros países.

Para que mais pessoas se envolvam, a mobilização é essencial. 
Converse com as crianças sobre a importância da campanha de 
Missões Mundiais e o quanto é necessário falar sobre isso. Elas 
podem motivar outras pessoas a transformar o mundo com a 
alegria de Jesus.

Para muitas crianças, ir e pregar o Evangelho são tarefas somente 
para os missionários no campo. Por isso, mostre-os que IR não é 
apenas viajar para outro país e falar de Jesus. Conte que alcançar 
os amiguinhos da escola e os familiares que não são da igreja 
também é cumprir o ide. Desafie-os a falar do amor de Jesus para 
seus vizinhos, colegas, professores e diga que isso os torna 
pequenos missionários. 

Manter um missionário no campo é o papel da igreja. Mostre às 
crianças que elas também fazem parte disso, pois suas ofertinhas 
ajudam a transformar o mundo com a Alegria de Jesus, 
alcançando lugares que elas, por enquanto, não podem estar. 
Motive-as a contribuir para a obra missionária por meio de um 
cofrinho onde todos ao seu redor podem ajudá-las a investir em 
missões. 

Fale com Jesus

  Compartilhe

   Ajude o missionario

       Fale
 de missoes

Filhos de
MissioNArios
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Separamos diversos conteúdos e dicas

para que sua vida seja usada para

alcançar esses coraçõeszinhos. 

Deus te abençoe!

Mobilize os pequeninos das suas classes na campanha 
Vamos Transformar o Mundo! O tema é uma adaptação da 
campanha principal, direcionada a toda a igreja, 
“Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus”. Preparamos 
um material ainda mais rico e com uma linguagem 
apropriada aos pequenos para que você envolva meninos e 
meninas nesta missão. Vamos seguir juntos, direcionando 
todo o conteúdo infantil também pela divisa da campanha 
principal:

Recado ao orientador

Você, líder e orientador do ministério infantil, 

faz parte da formação cristã de uma criança, 

pois é na infância que surge o primeiro amor 

pelo Reino de Deus.

Um Cantinho

TODO SEU

canalJMM

missoesmundiais

missoesmundiais.com.br

(21) 2122-1901
Cidades com DDD 21

Demais localidades
0800-709-1900

(21) 98216-7960
(21) 98055-1818

Acesse pelo QR CODE 
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Igreja Sofredora enfrenta e do quanto a oração pode transformar 
a vida das pessoas dessas regiões. Distribua, também, pedidos de 
oração pelos filhos dos missionários e explique que são pequenos 
missionários fazendo a obra de Deus em outros países.

Para que mais pessoas se envolvam, a mobilização é essencial. 
Converse com as crianças sobre a importância da campanha de 
Missões Mundiais e o quanto é necessário falar sobre isso. Elas 
podem motivar outras pessoas a transformar o mundo com a 
alegria de Jesus.

Para muitas crianças, ir e pregar o Evangelho são tarefas somente 
para os missionários no campo. Por isso, mostre-os que IR não é 
apenas viajar para outro país e falar de Jesus. Conte que alcançar 
os amiguinhos da escola e os familiares que não são da igreja 
também é cumprir o ide. Desafie-os a falar do amor de Jesus para 
seus vizinhos, colegas, professores e diga que isso os torna 
pequenos missionários. 

Manter um missionário no campo é o papel da igreja. Mostre às 
crianças que elas também fazem parte disso, pois suas ofertinhas 
ajudam a transformar o mundo com a Alegria de Jesus, 
alcançando lugares que elas, por enquanto, não podem estar. 
Motive-as a contribuir para a obra missionária por meio de um 
cofrinho onde todos ao seu redor podem ajudá-las a investir em 
missões. 

Fale com Jesus

  Compartilhe

   Ajude o missionario

       Fale de missoes

Filhos de
MissioNArios

Separamos diversos conteúdos e dicas

para que sua vida seja usada para

alcançar esses coraçõeszinhos. 

Deus te abençoe!

Mobilize os pequeninos das suas classes na campanha 
Vamos Transformar o Mundo! O tema é uma adaptação da 
campanha principal, direcionada a toda a igreja, 
“Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus”. Preparamos 
um material ainda mais rico e com uma linguagem 
apropriada aos pequenos para que você envolva meninos e 
meninas nesta missão. Vamos seguir juntos, direcionando 
todo o conteúdo infantil também pela divisa da campanha 
principal:

Recado ao orientador

Você, líder e orientador do ministério infantil, 

faz parte da formação cristã de uma criança, 

pois é na infância que surge o primeiro amor 

pelo Reino de Deus.

Um Cantinho

TODO SEU

canalJMM

missoesmundiais

missoesmundiais.com.br

(21) 2122-1901
Cidades com DDD 21

Demais localidades
0800-709-1900
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(21) 98055-1818

Acesse pelo QR CODE 



Preparamos um site com dicas, lições, música e vídeo para 
te ajudar na campanha “Vamos Transformar o Mundo”. 

Lá você encontra material para três faixas etárias,
 de 0 a 12 anos.

Ore pelas crianças brasileiras que, mesmo muito 
pequenas, vão para o campo como missionariazinhas.  

Ore para que pequenos missionários possam fazer 
amizades no campo e, assim, apresentar Jesus a outras 
crianças.

Ore para que os filhos dos missionários entendam que 
são escolhidos por Deus para cumprir o ide junto aos 
seus pais.

Agradeça a Deus pelas crianças missionárias em outros 
países, pois elas levam a Palavra de Deus. 

Ore pelo aprendizado da língua e a adaptação cultural de 
crianças que vão para um contexto totalmente diferente 
do Brasil.

Ore para que os filhos dos missionários não tenham 
dificuldade em se alimentar em outros países, pois as 
comidas são muito diferentes. 

Ore para que as crianças que não estão aqui no seu país 
natal, possam ser cheias de alegria onde estão, pois estão 
fazendo missões ainda pequenos.
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ajudam a transformar o mundo com a Alegria de Jesus, 
alcançando lugares que elas, por enquanto, não podem estar. 
Motive-as a contribuir para a obra missionária por meio de um 
cofrinho onde todos ao seu redor podem ajudá-las a investir em 
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também é cumprir o ide. Desafie-os a falar do amor de Jesus para 
seus vizinhos, colegas, professores e diga que isso os torna 
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alcançando lugares que elas, por enquanto, não podem estar. 
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Vamos Transformar o Mundo! O tema é uma adaptação da 
campanha principal, direcionada a toda a igreja, 
“Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus”. Preparamos 
um material ainda mais rico e com uma linguagem 
apropriada aos pequenos para que você envolva meninos e 
meninas nesta missão. Vamos seguir juntos, direcionando 
todo o conteúdo infantil também pela divisa da campanha 
principal:

Recado ao orientador

Você, líder e orientador do ministério infantil, 

faz parte da formação cristã de uma criança, 

pois é na infância que surge o primeiro amor 
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Um Cantinho

TODO SEU

canalJMM

missoesmundiais

missoesmundiais.com.br

(21) 2122-1901
Cidades com DDD 21

Demais localidades
0800-709-1900

(21) 98216-7960
(21) 98055-1818

Acesse pelo QR CODE 

Preparamos um site com dicas, lições, música e vídeo para 
te ajudar na campanha “Vamos Transformar o Mundo”. 

Lá você encontra material para três faixas etárias,
 de 0 a 12 anos.

Ore pelas crianças brasileiras que, mesmo muito 
pequenas, vão para o campo como missionariazinhas.  

Ore para que pequenos missionários possam fazer 
amizades no campo e, assim, apresentar Jesus a outras 
crianças.

Ore para que os filhos dos missionários entendam que 
são escolhidos por Deus para cumprir o ide junto aos 
seus pais.

Agradeça a Deus pelas crianças missionárias em outros 
países, pois elas levam a Palavra de Deus. 

Ore pelo aprendizado da língua e a adaptação cultural de 
crianças que vão para um contexto totalmente diferente 
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Ore para que os filhos dos missionários não tenham 
dificuldade em se alimentar em outros países, pois as 
comidas são muito diferentes. 

Ore para que as crianças que não estão aqui no seu país 
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De acordo com a faixa etária de cada criança oriente-as 
a fazer missões orando, indo, ofertando e mobilizando.

A oração é uma forma muito poderosa de transformar o mundo. 
Incentive a oração pela obra missionária mundial. Conte sobre 
missionários que vivem em áreas de risco, das dificuldades que a 
Igreja Sofredora enfrenta e do quanto a oração pode transformar 
a vida das pessoas dessas regiões. Distribua, também, pedidos de 
oração pelos filhos dos missionários e explique que são pequenos 
missionários fazendo a obra de Deus em outros países.

Para que mais pessoas se envolvam, a mobilização é essencial. 
Converse com as crianças sobre a importância da campanha de 
Missões Mundiais e o quanto é necessário falar sobre isso. Elas 
podem motivar outras pessoas a transformar o mundo com a 
alegria de Jesus.

Para muitas crianças, ir e pregar o Evangelho são tarefas somente 
para os missionários no campo. Por isso, mostre-os que IR não é 
apenas viajar para outro país e falar de Jesus. Conte que alcançar 
os amiguinhos da escola e os familiares que não são da igreja 
também é cumprir o ide. Desafie-os a falar do amor de Jesus para 
seus vizinhos, colegas, professores e diga que isso os torna 
pequenos missionários. 

Manter um missionário no campo é o papel da igreja. Mostre às 
crianças que elas também fazem parte disso, pois suas ofertinhas 
ajudam a transformar o mundo com a Alegria de Jesus, 
alcançando lugares que elas, por enquanto, não podem estar. 
Motive-as a contribuir para a obra missionária por meio de um 
cofrinho onde todos ao seu redor podem ajudá-las a investir em 
missões. 
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pequenas, vão para o campo como missionariazinhas.  
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amizades no campo e, assim, apresentar Jesus a outras 
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Ore para que os filhos dos missionários entendam que 
são escolhidos por Deus para cumprir o ide junto aos 
seus pais.

Agradeça a Deus pelas crianças missionárias em outros 
países, pois elas levam a Palavra de Deus. 

Ore pelo aprendizado da língua e a adaptação cultural de 
crianças que vão para um contexto totalmente diferente 
do Brasil.

Ore para que os filhos dos missionários não tenham 
dificuldade em se alimentar em outros países, pois as 
comidas são muito diferentes. 

Ore para que as crianças que não estão aqui no seu país 
natal, possam ser cheias de alegria onde estão, pois estão 
fazendo missões ainda pequenos.
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Incentive a oração pela obra missionária mundial. Conte sobre 
missionários que vivem em áreas de risco, das dificuldades que a 
Igreja Sofredora enfrenta e do quanto a oração pode transformar 
a vida das pessoas dessas regiões. Distribua, também, pedidos de 
oração pelos filhos dos missionários e explique que são pequenos 
missionários fazendo a obra de Deus em outros países.

Para que mais pessoas se envolvam, a mobilização é essencial. 
Converse com as crianças sobre a importância da campanha de 
Missões Mundiais e o quanto é necessário falar sobre isso. Elas 
podem motivar outras pessoas a transformar o mundo com a 
alegria de Jesus.

Para muitas crianças, ir e pregar o Evangelho são tarefas somente 
para os missionários no campo. Por isso, mostre-os que IR não é 
apenas viajar para outro país e falar de Jesus. Conte que alcançar 
os amiguinhos da escola e os familiares que não são da igreja 
também é cumprir o ide. Desafie-os a falar do amor de Jesus para 
seus vizinhos, colegas, professores e diga que isso os torna 
pequenos missionários. 

Manter um missionário no campo é o papel da igreja. Mostre às 
crianças que elas também fazem parte disso, pois suas ofertinhas 
ajudam a transformar o mundo com a Alegria de Jesus, 
alcançando lugares que elas, por enquanto, não podem estar. 
Motive-as a contribuir para a obra missionária por meio de um 
cofrinho onde todos ao seu redor podem ajudá-las a investir em 
missões. 
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Filhos de
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para que sua vida seja usada para

alcançar esses coraçõeszinhos. 

Deus te abençoe!

Mobilize os pequeninos das suas classes na campanha 
Vamos Transformar o Mundo! O tema é uma adaptação da 
campanha principal, direcionada a toda a igreja, 
“Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus”. Preparamos 
um material ainda mais rico e com uma linguagem 
apropriada aos pequenos para que você envolva meninos e 
meninas nesta missão. Vamos seguir juntos, direcionando 
todo o conteúdo infantil também pela divisa da campanha 
principal:

Recado ao orientador

Você, líder e orientador do ministério infantil, 

faz parte da formação cristã de uma criança, 

pois é na infância que surge o primeiro amor 

pelo Reino de Deus.

Um Cantinho
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missoesmundiais.com.br

(21) 2122-1901
Cidades com DDD 21

Demais localidades
0800-709-1900

(21) 98216-7960
(21) 98055-1818

Acesse pelo QR CODE 



Preparamos um site com dicas, lições, música e vídeo para 
te ajudar na campanha “Vamos Transformar o Mundo”. 

Lá você encontra material para três faixas etárias,
 de 0 a 12 anos.

Ore pelas crianças brasileiras que, mesmo muito 
pequenas, vão para o campo como missionariazinhas.  

Ore para que pequenos missionários possam fazer 
amizades no campo e, assim, apresentar Jesus a outras 
crianças.

Ore para que os filhos dos missionários entendam que 
são escolhidos por Deus para cumprir o ide junto aos 
seus pais.

Agradeça a Deus pelas crianças missionárias em outros 
países, pois elas levam a Palavra de Deus. 

Ore pelo aprendizado da língua e a adaptação cultural de 
crianças que vão para um contexto totalmente diferente 
do Brasil.

Ore para que os filhos dos missionários não tenham 
dificuldade em se alimentar em outros países, pois as 
comidas são muito diferentes. 

Ore para que as crianças que não estão aqui no seu país 
natal, possam ser cheias de alegria onde estão, pois estão 
fazendo missões ainda pequenos.
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De acordo com a faixa etária de cada criança oriente-as 
a fazer missões orando, indo, ofertando e mobilizando.

A oração é uma forma muito poderosa de transformar o mundo. 
Incentive a oração pela obra missionária mundial. Conte sobre 
missionários que vivem em áreas de risco, das dificuldades que a 
Igreja Sofredora enfrenta e do quanto a oração pode transformar 
a vida das pessoas dessas regiões. Distribua, também, pedidos de 
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podem motivar outras pessoas a transformar o mundo com a 
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Para muitas crianças, ir e pregar o Evangelho são tarefas somente 
para os missionários no campo. Por isso, mostre-os que IR não é 
apenas viajar para outro país e falar de Jesus. Conte que alcançar 
os amiguinhos da escola e os familiares que não são da igreja 
também é cumprir o ide. Desafie-os a falar do amor de Jesus para 
seus vizinhos, colegas, professores e diga que isso os torna 
pequenos missionários. 

Manter um missionário no campo é o papel da igreja. Mostre às 
crianças que elas também fazem parte disso, pois suas ofertinhas 
ajudam a transformar o mundo com a Alegria de Jesus, 
alcançando lugares que elas, por enquanto, não podem estar. 
Motive-as a contribuir para a obra missionária por meio de um 
cofrinho onde todos ao seu redor podem ajudá-las a investir em 
missões. 
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Ore pelo aprendizado da língua e a adaptação cultural de 
crianças que vão para um contexto totalmente diferente 
do Brasil.

Ore para que os filhos dos missionários não tenham 
dificuldade em se alimentar em outros países, pois as 
comidas são muito diferentes. 

Ore para que as crianças que não estão aqui no seu país 
natal, possam ser cheias de alegria onde estão, pois estão 
fazendo missões ainda pequenos.
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também é cumprir o ide. Desafie-os a falar do amor de Jesus para 
seus vizinhos, colegas, professores e diga que isso os torna 
pequenos missionários. 
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crianças que elas também fazem parte disso, pois suas ofertinhas 
ajudam a transformar o mundo com a Alegria de Jesus, 
alcançando lugares que elas, por enquanto, não podem estar. 
Motive-as a contribuir para a obra missionária por meio de um 
cofrinho onde todos ao seu redor podem ajudá-las a investir em 
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Deus te abençoe!

Mobilize os pequeninos das suas classes na campanha 
Vamos Transformar o Mundo! O tema é uma adaptação da 
campanha principal, direcionada a toda a igreja, 
“Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus”. Preparamos 
um material ainda mais rico e com uma linguagem 
apropriada aos pequenos para que você envolva meninos e 
meninas nesta missão. Vamos seguir juntos, direcionando 
todo o conteúdo infantil também pela divisa da campanha 
principal:

Recado ao orientador

Você, líder e orientador do ministério infantil, 

faz parte da formação cristã de uma criança, 

pois é na infância que surge o primeiro amor 

pelo Reino de Deus.
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Ore para que pequenos missionários possam fazer 
amizades no campo e, assim, apresentar Jesus a outras 
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Ore para que os filhos dos missionários entendam que 
são escolhidos por Deus para cumprir o ide junto aos 
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Agradeça a Deus pelas crianças missionárias em outros 
países, pois elas levam a Palavra de Deus. 

Ore pelo aprendizado da língua e a adaptação cultural de 
crianças que vão para um contexto totalmente diferente 
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Ore para que os filhos dos missionários não tenham 
dificuldade em se alimentar em outros países, pois as 
comidas são muito diferentes. 

Ore para que as crianças que não estão aqui no seu país 
natal, possam ser cheias de alegria onde estão, pois estão 
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De acordo com a faixa etária de cada criança oriente-as 
a fazer missões orando, indo, ofertando e mobilizando.

A oração é uma forma muito poderosa de transformar o mundo. 
Incentive a oração pela obra missionária mundial. Conte sobre 
missionários que vivem em áreas de risco, das dificuldades que a 
Igreja Sofredora enfrenta e do quanto a oração pode transformar 
a vida das pessoas dessas regiões. Distribua, também, pedidos de 
oração pelos filhos dos missionários e explique que são pequenos 
missionários fazendo a obra de Deus em outros países.

Para que mais pessoas se envolvam, a mobilização é essencial. 
Converse com as crianças sobre a importância da campanha de 
Missões Mundiais e o quanto é necessário falar sobre isso. Elas 
podem motivar outras pessoas a transformar o mundo com a 
alegria de Jesus.

Para muitas crianças, ir e pregar o Evangelho são tarefas somente 
para os missionários no campo. Por isso, mostre-os que IR não é 
apenas viajar para outro país e falar de Jesus. Conte que alcançar 
os amiguinhos da escola e os familiares que não são da igreja 
também é cumprir o ide. Desafie-os a falar do amor de Jesus para 
seus vizinhos, colegas, professores e diga que isso os torna 
pequenos missionários. 

Manter um missionário no campo é o papel da igreja. Mostre às 
crianças que elas também fazem parte disso, pois suas ofertinhas 
ajudam a transformar o mundo com a Alegria de Jesus, 
alcançando lugares que elas, por enquanto, não podem estar. 
Motive-as a contribuir para a obra missionária por meio de um 
cofrinho onde todos ao seu redor podem ajudá-las a investir em 
missões. 

Fale com Jesus

  Compartilhe

   Ajude o missionario

       Fale de missoes

Filhos de
MissioNArios

Ore pelas crianças brasileiras que, mesmo muito 
pequenas, vão para o campo como missionariazinhas.  

Ore para que pequenos missionários possam fazer 
amizades no campo e, assim, apresentar Jesus a outras 
crianças.

Ore para que os filhos dos missionários entendam que 
são escolhidos por Deus para cumprir o ide junto aos 
seus pais.

Agradeça a Deus pelas crianças missionárias em outros 
países, pois elas levam a Palavra de Deus. 

Ore pelo aprendizado da língua e a adaptação cultural de 
crianças que vão para um contexto totalmente diferente 
do Brasil.

Ore para que os filhos dos missionários não tenham 
dificuldade em se alimentar em outros países, pois as 
comidas são muito diferentes. 

Ore para que as crianças que não estão aqui no seu país 
natal, possam ser cheias de alegria onde estão, pois estão 
fazendo missões ainda pequenos.
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Incentive a oração pela obra missionária mundial. Conte sobre 
missionários que vivem em áreas de risco, das dificuldades que a 
Igreja Sofredora enfrenta e do quanto a oração pode transformar 
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oração pelos filhos dos missionários e explique que são pequenos 
missionários fazendo a obra de Deus em outros países.

Para que mais pessoas se envolvam, a mobilização é essencial. 
Converse com as crianças sobre a importância da campanha de 
Missões Mundiais e o quanto é necessário falar sobre isso. Elas 
podem motivar outras pessoas a transformar o mundo com a 
alegria de Jesus.

Para muitas crianças, ir e pregar o Evangelho são tarefas somente 
para os missionários no campo. Por isso, mostre-os que IR não é 
apenas viajar para outro país e falar de Jesus. Conte que alcançar 
os amiguinhos da escola e os familiares que não são da igreja 
também é cumprir o ide. Desafie-os a falar do amor de Jesus para 
seus vizinhos, colegas, professores e diga que isso os torna 
pequenos missionários. 

Manter um missionário no campo é o papel da igreja. Mostre às 
crianças que elas também fazem parte disso, pois suas ofertinhas 
ajudam a transformar o mundo com a Alegria de Jesus, 
alcançando lugares que elas, por enquanto, não podem estar. 
Motive-as a contribuir para a obra missionária por meio de um 
cofrinho onde todos ao seu redor podem ajudá-las a investir em 
missões. 
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   Ajude o missionario

       Fale de missoes

Filhos de
MissioNArios

Separamos diversos conteúdos e dicas

para que sua vida seja usada para

alcançar esses coraçõeszinhos. 

Deus te abençoe!

Mobilize os pequeninos das suas classes na campanha 
Vamos Transformar o Mundo! O tema é uma adaptação da 
campanha principal, direcionada a toda a igreja, 
“Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus”. Preparamos 
um material ainda mais rico e com uma linguagem 
apropriada aos pequenos para que você envolva meninos e 
meninas nesta missão. Vamos seguir juntos, direcionando 
todo o conteúdo infantil também pela divisa da campanha 
principal:

Recado ao orientador

Você, líder e orientador do ministério infantil, 

faz parte da formação cristã de uma criança, 

pois é na infância que surge o primeiro amor 

pelo Reino de Deus.

Um Cantinho

TODO SEU

canalJMM

missoesmundiais

missoesmundiais.com.br

(21) 2122-1901
Cidades com DDD 21

Demais localidades
0800-709-1900

(21) 98216-7960
(21) 98055-1818

Acesse pelo QR CODE 



Preparamos um site com dicas, lições, música e vídeo para 
te ajudar na campanha “Vamos Transformar o Mundo”. 

Lá você encontra material para três faixas etárias,
 de 0 a 12 anos.

Ore pelas crianças brasileiras que, mesmo muito 
pequenas, vão para o campo como missionariazinhas.  

Ore para que pequenos missionários possam fazer 
amizades no campo e, assim, apresentar Jesus a outras 
crianças.

Ore para que os filhos dos missionários entendam que 
são escolhidos por Deus para cumprir o ide junto aos 
seus pais.

Agradeça a Deus pelas crianças missionárias em outros 
países, pois elas levam a Palavra de Deus. 

Ore pelo aprendizado da língua e a adaptação cultural de 
crianças que vão para um contexto totalmente diferente 
do Brasil.

Ore para que os filhos dos missionários não tenham 
dificuldade em se alimentar em outros países, pois as 
comidas são muito diferentes. 

Ore para que as crianças que não estão aqui no seu país 
natal, possam ser cheias de alegria onde estão, pois estão 
fazendo missões ainda pequenos.
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De acordo com a faixa etária de cada criança oriente-as 
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A oração é uma forma muito poderosa de transformar o mundo. 
Incentive a oração pela obra missionária mundial. Conte sobre 
missionários que vivem em áreas de risco, das dificuldades que a 
Igreja Sofredora enfrenta e do quanto a oração pode transformar 
a vida das pessoas dessas regiões. Distribua, também, pedidos de 
oração pelos filhos dos missionários e explique que são pequenos 
missionários fazendo a obra de Deus em outros países.

Para que mais pessoas se envolvam, a mobilização é essencial. 
Converse com as crianças sobre a importância da campanha de 
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podem motivar outras pessoas a transformar o mundo com a 
alegria de Jesus.
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os amiguinhos da escola e os familiares que não são da igreja 
também é cumprir o ide. Desafie-os a falar do amor de Jesus para 
seus vizinhos, colegas, professores e diga que isso os torna 
pequenos missionários. 

Manter um missionário no campo é o papel da igreja. Mostre às 
crianças que elas também fazem parte disso, pois suas ofertinhas 
ajudam a transformar o mundo com a Alegria de Jesus, 
alcançando lugares que elas, por enquanto, não podem estar. 
Motive-as a contribuir para a obra missionária por meio de um 
cofrinho onde todos ao seu redor podem ajudá-las a investir em 
missões. 
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são escolhidos por Deus para cumprir o ide junto aos 
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países, pois elas levam a Palavra de Deus. 

Ore pelo aprendizado da língua e a adaptação cultural de 
crianças que vão para um contexto totalmente diferente 
do Brasil.

Ore para que os filhos dos missionários não tenham 
dificuldade em se alimentar em outros países, pois as 
comidas são muito diferentes. 

Ore para que as crianças que não estão aqui no seu país 
natal, possam ser cheias de alegria onde estão, pois estão 
fazendo missões ainda pequenos.
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seus vizinhos, colegas, professores e diga que isso os torna 
pequenos missionários. 

Manter um missionário no campo é o papel da igreja. Mostre às 
crianças que elas também fazem parte disso, pois suas ofertinhas 
ajudam a transformar o mundo com a Alegria de Jesus, 
alcançando lugares que elas, por enquanto, não podem estar. 
Motive-as a contribuir para a obra missionária por meio de um 
cofrinho onde todos ao seu redor podem ajudá-las a investir em 
missões. 
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Filhos de
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Separamos diversos conteúdos e dicas

para que sua vida seja usada para

alcançar esses coraçõeszinhos. 

Deus te abençoe!

Mobilize os pequeninos das suas classes na campanha 
Vamos Transformar o Mundo! O tema é uma adaptação da 
campanha principal, direcionada a toda a igreja, 
“Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus”. Preparamos 
um material ainda mais rico e com uma linguagem 
apropriada aos pequenos para que você envolva meninos e 
meninas nesta missão. Vamos seguir juntos, direcionando 
todo o conteúdo infantil também pela divisa da campanha 
principal:

Recado ao orientador

Você, líder e orientador do ministério infantil, 

faz parte da formação cristã de uma criança, 

pois é na infância que surge o primeiro amor 

pelo Reino de Deus.

Um Cantinho
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Preparamos um site com dicas, lições, música e vídeo para 
te ajudar na campanha “Vamos Transformar o Mundo”. 

Lá você encontra material para três faixas etárias,
 de 0 a 12 anos.

Ore pelas crianças brasileiras que, mesmo muito 
pequenas, vão para o campo como missionariazinhas.  

Ore para que pequenos missionários possam fazer 
amizades no campo e, assim, apresentar Jesus a outras 
crianças.

Ore para que os filhos dos missionários entendam que 
são escolhidos por Deus para cumprir o ide junto aos 
seus pais.

Agradeça a Deus pelas crianças missionárias em outros 
países, pois elas levam a Palavra de Deus. 

Ore pelo aprendizado da língua e a adaptação cultural de 
crianças que vão para um contexto totalmente diferente 
do Brasil.

Ore para que os filhos dos missionários não tenham 
dificuldade em se alimentar em outros países, pois as 
comidas são muito diferentes. 

Ore para que as crianças que não estão aqui no seu país 
natal, possam ser cheias de alegria onde estão, pois estão 
fazendo missões ainda pequenos.
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De acordo com a faixa etária de cada criança oriente-as 
a fazer missões orando, indo, ofertando e mobilizando.

A oração é uma forma muito poderosa de transformar o mundo. 
Incentive a oração pela obra missionária mundial. Conte sobre 
missionários que vivem em áreas de risco, das dificuldades que a 
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também é cumprir o ide. Desafie-os a falar do amor de Jesus para 
seus vizinhos, colegas, professores e diga que isso os torna 
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Manter um missionário no campo é o papel da igreja. Mostre às 
crianças que elas também fazem parte disso, pois suas ofertinhas 
ajudam a transformar o mundo com a Alegria de Jesus, 
alcançando lugares que elas, por enquanto, não podem estar. 
Motive-as a contribuir para a obra missionária por meio de um 
cofrinho onde todos ao seu redor podem ajudá-las a investir em 
missões. 
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Ore para que os filhos dos missionários não tenham 
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comidas são muito diferentes. 

Ore para que as crianças que não estão aqui no seu país 
natal, possam ser cheias de alegria onde estão, pois estão 
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Para muitas crianças, ir e pregar o Evangelho são tarefas somente 
para os missionários no campo. Por isso, mostre-os que IR não é 
apenas viajar para outro país e falar de Jesus. Conte que alcançar 
os amiguinhos da escola e os familiares que não são da igreja 
também é cumprir o ide. Desafie-os a falar do amor de Jesus para 
seus vizinhos, colegas, professores e diga que isso os torna 
pequenos missionários. 

Manter um missionário no campo é o papel da igreja. Mostre às 
crianças que elas também fazem parte disso, pois suas ofertinhas 
ajudam a transformar o mundo com a Alegria de Jesus, 
alcançando lugares que elas, por enquanto, não podem estar. 
Motive-as a contribuir para a obra missionária por meio de um 
cofrinho onde todos ao seu redor podem ajudá-las a investir em 
missões. 
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Filhos de
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para que sua vida seja usada para

alcançar esses coraçõeszinhos. 

Deus te abençoe!

Mobilize os pequeninos das suas classes na campanha 
Vamos Transformar o Mundo! O tema é uma adaptação da 
campanha principal, direcionada a toda a igreja, 
“Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus”. Preparamos 
um material ainda mais rico e com uma linguagem 
apropriada aos pequenos para que você envolva meninos e 
meninas nesta missão. Vamos seguir juntos, direcionando 
todo o conteúdo infantil também pela divisa da campanha 
principal:

Recado ao orientador

Você, líder e orientador do ministério infantil, 

faz parte da formação cristã de uma criança, 

pois é na infância que surge o primeiro amor 

pelo Reino de Deus.

Um Cantinho
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Preparamos um site com dicas, lições, música e vídeo para 
te ajudar na campanha “Vamos Transformar o Mundo”. 

Lá você encontra material para três faixas etárias,
 de 0 a 12 anos.

Ore pelas crianças brasileiras que, mesmo muito 
pequenas, vão para o campo como missionariazinhas.  

Ore para que pequenos missionários possam fazer 
amizades no campo e, assim, apresentar Jesus a outras 
crianças.

Ore para que os filhos dos missionários entendam que 
são escolhidos por Deus para cumprir o ide junto aos 
seus pais.

Agradeça a Deus pelas crianças missionárias em outros 
países, pois elas levam a Palavra de Deus. 

Ore pelo aprendizado da língua e a adaptação cultural de 
crianças que vão para um contexto totalmente diferente 
do Brasil.

Ore para que os filhos dos missionários não tenham 
dificuldade em se alimentar em outros países, pois as 
comidas são muito diferentes. 

Ore para que as crianças que não estão aqui no seu país 
natal, possam ser cheias de alegria onde estão, pois estão 
fazendo missões ainda pequenos.
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De acordo com a faixa etária de cada criança oriente-as 
a fazer missões orando, indo, ofertando e mobilizando.

A oração é uma forma muito poderosa de transformar o mundo. 
Incentive a oração pela obra missionária mundial. Conte sobre 
missionários que vivem em áreas de risco, das dificuldades que a 
Igreja Sofredora enfrenta e do quanto a oração pode transformar 
a vida das pessoas dessas regiões. Distribua, também, pedidos de 
oração pelos filhos dos missionários e explique que são pequenos 
missionários fazendo a obra de Deus em outros países.

Para que mais pessoas se envolvam, a mobilização é essencial. 
Converse com as crianças sobre a importância da campanha de 
Missões Mundiais e o quanto é necessário falar sobre isso. Elas 
podem motivar outras pessoas a transformar o mundo com a 
alegria de Jesus.

Para muitas crianças, ir e pregar o Evangelho são tarefas somente 
para os missionários no campo. Por isso, mostre-os que IR não é 
apenas viajar para outro país e falar de Jesus. Conte que alcançar 
os amiguinhos da escola e os familiares que não são da igreja 
também é cumprir o ide. Desafie-os a falar do amor de Jesus para 
seus vizinhos, colegas, professores e diga que isso os torna 
pequenos missionários. 

Manter um missionário no campo é o papel da igreja. Mostre às 
crianças que elas também fazem parte disso, pois suas ofertinhas 
ajudam a transformar o mundo com a Alegria de Jesus, 
alcançando lugares que elas, por enquanto, não podem estar. 
Motive-as a contribuir para a obra missionária por meio de um 
cofrinho onde todos ao seu redor podem ajudá-las a investir em 
missões. 

Fale com Jesus

  Compartilhe

   Ajude o missionario

       Fale
 de missoes

Filhos de
MissioNArios

Ore pelas crianças brasileiras que, mesmo muito 
pequenas, vão para o campo como missionariazinhas.  

Ore para que pequenos missionários possam fazer 
amizades no campo e, assim, apresentar Jesus a outras 
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Ore para que os filhos dos missionários entendam que 
são escolhidos por Deus para cumprir o ide junto aos 
seus pais.

Agradeça a Deus pelas crianças missionárias em outros 
países, pois elas levam a Palavra de Deus. 

Ore pelo aprendizado da língua e a adaptação cultural de 
crianças que vão para um contexto totalmente diferente 
do Brasil.

Ore para que os filhos dos missionários não tenham 
dificuldade em se alimentar em outros países, pois as 
comidas são muito diferentes. 

Ore para que as crianças que não estão aqui no seu país 
natal, possam ser cheias de alegria onde estão, pois estão 
fazendo missões ainda pequenos.
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De acordo com a faixa etária de cada criança oriente-as 
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A oração é uma forma muito poderosa de transformar o mundo. 
Incentive a oração pela obra missionária mundial. Conte sobre 
missionários que vivem em áreas de risco, das dificuldades que a 
Igreja Sofredora enfrenta e do quanto a oração pode transformar 
a vida das pessoas dessas regiões. Distribua, também, pedidos de 
oração pelos filhos dos missionários e explique que são pequenos 
missionários fazendo a obra de Deus em outros países.

Para que mais pessoas se envolvam, a mobilização é essencial. 
Converse com as crianças sobre a importância da campanha de 
Missões Mundiais e o quanto é necessário falar sobre isso. Elas 
podem motivar outras pessoas a transformar o mundo com a 
alegria de Jesus.

Para muitas crianças, ir e pregar o Evangelho são tarefas somente 
para os missionários no campo. Por isso, mostre-os que IR não é 
apenas viajar para outro país e falar de Jesus. Conte que alcançar 
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Manter um missionário no campo é o papel da igreja. Mostre às 
crianças que elas também fazem parte disso, pois suas ofertinhas 
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Vamos Transformar o Mundo! O tema é uma adaptação da 
campanha principal, direcionada a toda a igreja, 
“Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus”. Preparamos 
um material ainda mais rico e com uma linguagem 
apropriada aos pequenos para que você envolva meninos e 
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apenas viajar para outro país e falar de Jesus. Conte que alcançar 
os amiguinhos da escola e os familiares que não são da igreja 
também é cumprir o ide. Desafie-os a falar do amor de Jesus para 
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Manter um missionário no campo é o papel da igreja. Mostre às 
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Separamos diversos conteúdos e dicas

para que sua vida seja usada para

alcançar esses coraçõeszinhos. 

Deus te abençoe!

Mobilize os pequeninos das suas classes na campanha 
Vamos Transformar o Mundo! O tema é uma adaptação da 
campanha principal, direcionada a toda a igreja, 
“Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus”. Preparamos 
um material ainda mais rico e com uma linguagem 
apropriada aos pequenos para que você envolva meninos e 
meninas nesta missão. Vamos seguir juntos, direcionando 
todo o conteúdo infantil também pela divisa da campanha 
principal:

Recado ao orientador

Você, líder e orientador do ministério infantil, 

faz parte da formação cristã de uma criança, 

pois é na infância que surge o primeiro amor 

pelo Reino de Deus.

Um Cantinho

TODO SEU

canalJMM

missoesmundiais

missoesmundiais.com.br

(21) 2122-1901
Cidades com DDD 21

Demais localidades
0800-709-1900

(21) 98216-7960
(21) 98055-1818

Acesse pelo QR CODE 

Preparamos um site com dicas, lições, música e vídeo para 
te ajudar na campanha “Vamos Transformar o Mundo”. 

Lá você encontra material para três faixas etárias,
 de 0 a 12 anos.
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