Data: 28, Junho, 2018
Assunto: Material para Escola Cristã de Férias

Prezadas Responsáveis dos Ministérios da Criança, Ministros de Culto e Anciãos,
As férias começaram para as nossas crianças e, entre as várias atividades que
lhes são propostas para estes meses, gostaríamos de incluir a possibilidade de
vos fornecer material para organizarem uma Escola Cristã de Férias onde se
conciliam várias atividades formativas e recreativas com um foco bíblico que
permite o crescimento total das nossas crianças. O tema centra-se em seguir o
Mestre Jesus nas diferentes histórias bíblicas, costumes e espaços, que nos ajudarão a ser discípulos apaixonados por uma aventura no mar da Galileia.
Para organizarem um projeto destes precisam de uma equipa multidisciplinar
e voluntariosa que assegurem, prioritariamente, a segurança das nossas crianças. Esta equipa é dirigida pelo Pastor e pela Responsável dos Ministérios da
Criança, que serão os coordenadores deste projeto. É claro que é um projeto
para funcionar em parceria com os monitores das classes infantis, os clubes JA
e todos aqueles que gostam de trabalhar com crianças.
Há etapas incontornáveis a seguir, como a publicidade interna e externa, as inscrições, que devem ser pagas com um preço mínimo que cobra as despesas de
trabalhos manuais e lanche. Outra etapa a seguir é a atribuição de responsabilidades de coordenação nos ateliês e na produção de material para a sua implementação.
O sucesso deste projeto está na equipa de animação, nos cenários e adereços
que criarão o ambiente espiritual e físico motivador que pode imprimir a participação de todos. Um período de preparação é essencial para que toda a coordenação esteja comprometida e pronta para fazer face a todos os desafios previsíveis e imprevisíveis. É um projeto que pede uma equipa laboriosa e motivadora, mas sobretudo desejosa de contribuir para o crescimento espiritual das
nossas crianças. Todo o esforço feito equivale a um investimento de valor
eterno que é prioritário na agenda da nossa igreja.
Este material pode ser descarregado no site da UPASD, na área de recursos dos
Ministérios da Criança. Estaremos disponíveis para formar e acompanhar todos
aqueles que o solicitarem.
Acreditamos na mais valia deste projeto para envolver a igreja num projeto
evangelístico catalisador para todas as faixas etárias que, de forma sustentável,
anuncia o evangelho eterno às diferentes gerações.

Resta-me deixar-vos o melhor incentivo para nos mobilizar para o serviço, a
oração comunitária que certamente nos unirá neste projeto.
Cordialmente,

Paula Amorim
Diretora dos Ministérios da Criança na UPASD
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