
 



 

 

CAPACITAÇÕES DISTRITAIS 2018 

Quando lemos com atenção, de coração contrito , sincero e sensível o texto que se encontra em 

Salmos 145: 4  “Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos 

feitos.” , percebemos então,  tamanha a responsabilidade e papel que nós temos, como pessoa e igreja , 

no que se refere à geração dos menores , que já estão em nosso meio e os que ainda hão de chegar. 

Assim compreende-se uma convocação, um alerta, um grito à mobilização de todos e todas, sem exceção, 

para que anunciem, entre elas, para elas, a glória do Senhor, seus poderosos feitos e a extensão de viver 

uma vida alicerçada nEle. 

Deus escolheu cada geração e colocou seu AMOR em cada uma delas. Nosso desafio é apropriar-

se do Coração ❤ de Deus para cada geração, nos comprometendo em amor e honra🤝🤝, cuidando, 

valorizando e sendo referência dia a dia a elas, percebe-se assim que, o que uni as gerações (apesar de 

características diferentes) é o amor!   Esse amor vem do nosso relacionamento com o pai onde em 

Adoração descobrimos o Seu chamado e seu propósito. Assim estaremos valorizando vidas, anunciando o 

Reino de Deus e recuperando a dignidade da criança.  

Em nossa herança metodista aprendemos que ao resgatar essa identidade a respeito das crianças 

ampliamos nossa visão a respeito do nosso chamado e nos tornamos intencionais no discipulado com as 

crianças, seja em casa, como pais, ou no ministério em nossas igrejas. Após Deus ter criado e preparado 

todas as coisas que seriam necessárias ao homem para que pudesse viver, Deus criou a família. Por isso 

a família é algo tão precioso, valioso para Deus. E tudo o que é valioso precisa de cuidado, proteção e 

atenção. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e 

é pior que um descrente. 1 Tm 5:8  

Para alcançar as crianças do séc. XXI, é preciso conquistá-las e valorizá-las. Inclui-las no contexto 

de sua comunidade para que conheçam o amor e o cuidado de Deus através de nós, assim se sentirão 

como parte do Reino de Deus, pois Jesus nos disse em Mateus para deixarmos ir a Ele as crianças e não 

as impeçam; pois o Reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Da mesma forma, os textos 

e histórias da Bíblia devem ser trabalhados de forma criativa e relevante para elas, a fim de que sejam 

lições de vida e testemunho. Precisamos abrir os olhos do coração para perceber essa manifestação de 

Deus que está em suas vidas. A criança é adoradora por excelência, ela é a manifestação do perfeito 

louvor, que adora a Deus e diz quem Ele é.  

Durante os meses de março a e maio, recebemos o desafio, como equipe regional, de 

proporcionarmos capacitações às igrejas e aos distritos de nossa região, abordando diversos temas e 

assuntos que envolvem os ministérios e nossas crianças e o nosso compromisso com essa geração. 

Nossa alegria foi completa ao vermos a representatividade das comunidades. Iniciamos na cidade de 

Maringá, com um número de 75 pessoas, em Caçador estivemos em um número de 35, em Cascavel em 

torno de 40, Arapongas chegamos a 85 envolvidos, Curitiba 130 e Bandeirantes 127. Chegamos a quase 

atingir 500 pessoas. Louvado seja o Senhor!!! Queremos desenvolver o chamado com excelência. A linha 

do tempo de Deus tem Seus propósitos. Que nossas vidas floresçam e o nosso ministério seja precioso 

como o ouro depurado! 
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PROGRAMAÇÃO 

MANHÃ –  LOUVOR 

Tema Central - PREPARANDO GERAÇÃO DE CRIANÇAS PARA IMPACTAR A SOCIEDADE 

9h30-10h30 - Importância do ministério infantil para impactar a sociedade 

10h30-11h30 - Os 5 C’s do ministério de crianças 

11h30-12h30 - Afiando e Lançando Flechas 

ALMOÇO 

TARDE –  LOUVOR 

Tema central - MOVER PROFÉTICO E SOBRENATURAL 

14h - 15h - Importância do mover profético e sobrenatural para as crianças 

15h -16h - Como apresentar Deus para as crianças 

16 - 17h - Iniciando o mover profético e sobrenatural para as crianças 

JANTAR 

19h30 - LOUVOR 

20h - 21h - Implementando a Cultura do Reino 

21h - 22h – Perguntas e Respostas 

22h – Estação de oração 

DOMINGO 

LOUVOR 

 9:30 Rebeca Michelato - O que é a família na constituição da criança.  

   Como está esta família? 

   A Família referência do cuidador(a)  

   Qual contexto que o cuidador(a) se encontra. 

    Famílias Multiconfiguracionais 

Palavra Episcopal ( VIDEO ) – Bispo João Carlos 

Crianças da Igreja Central de Curitiba 

Santa Ceia  

Encerramento 

Almoço 

 

 

 


