PROJETOS MISSIONÁRIOS Criança 3D (Discípulo 3D)2018
Como resposta à necessidade de formar crentes missionários comprometidos, os Ministérios da Criança pretendem criar hábitos
missionários, desde muito cedo, para modelar valores em mentes e corações sensíveis ao evangelho que, em resposta ao amor
de Deus, naturalmente se envolvam com as necessidades de outros. Esta visão da vida proporcionará crentes-discípulos
envolvidos na missão, cuja finalidade é exprimir de forma concreta no seu estilo de vida o amor a Cristo e ao próximo, fazendo a
diferença no mundo. Os discípulos missionários fazem-se, daí a necessidade de educar e formar através dum processo
experimental que promova o seu desenvolvimento na missão.

OBJETIVOS:

DESCOBRIR as necessidades de outros e partilhar o amor de Cristo.
DESENVOLVER na criança e no adolescente o valor da solidariedade e bondade.
DAR seguimento ao exemplo de Jesus e agir fazendo a diferença no mundo.

PMkid's 3D: Proposta dum projeto solidário de serviço ou ação missionaria por trimestre nas classes da Escola Sabatina Infantil.
1º TRIMESTRE: O projeto "Atreve-te a apoiar o internato". Projeto de recolha de fundos para ajudar a melhorar as instalações do
internato do CAOD.
EXECUÇÃO: Entregar um mealheiro ou saco a cada criança, para que, mensalmente, entre familiares e amigos consigam recolher
fundos para que, por classe ou igreja, entreguem em conjunto uma oferta para aquisição de material de casa de banho. No final do
mês entregar o dinheiro ao monitor (a) da classe, que por sua vez entregará ao tesoureiro, e este, no final do trimestre fará chegar
a oferta à UPASD e esta encaminhará os fundos para o CAOD.
MATERIAL: Mealheiro e cartaz B5 "Atreve-te a apoiar o internato" por criança, cartaz A3 por classe da Escola Sabatina.

2º TRIMESTRE: O projeto "Distribuição do Livro Missionário 2018" nas classes infantis.
EXECUCÃO: Cada monitor, com a sua classe infantil e em parceria com os pais, organiza a saída para distribuição do livro
missionário. Escolher, com o responsável dos Ministérios Pessoais o território mais próximo da igreja para que a deslocação seja
feita a pé de forma segura para as crianças. Cada criança se fará acompanhar de pai ou tutor.
MATERIAL: 5 a 10 Livros missionários e sacola tiracolo de distribuição para vender aos pais.

3º TRIMESTRE: O projeto "Kit Escolar Solidário" Recolha de material escolar para famílias com recursos reduzidos.
EXECUCÃO: Recolha de material escolar junto de pessoas ou comércio, para beneficiar famílias de recursos reduzidos em início
de ano escolar. Selecionar escolas em locais desfavorecidos, para fazer a entrega de material.
MATERIAL: Cartaz e calendário de recolha, com autocolantes.

4º TRIMESTRE: O projeto "Natal Amigo" (recolha especifica de bens para crianças em risco).
EXECUCÃO: Selecionar instituições de crianças em risco por região e recolher segundo necessidades especificas para ofertar
com visita às instituições e programa de Natal.
MATERIAL: T-shirt por criança que participa no projeto. Fazer a sua própria t-shirt em dois ateliers que antecedem a saída. Utilizar
técnica de transfer com ferro de engomar. e oferecer t-shirt na visita se assim o desejar.

“Exércitos inteiros de crianças podem-se pôr sob a bandeira de Cristo como missionários, mesmo nos dias de sua
infância. Nunca recuseis o desejo das crianças de fazer alguma coisa por Jesus”. Ellen White, Para Conhecê-lo, p.42

