Data: 2 Outubro 2020
Assunto: Formação Culto Intergeracional e sábado da Criança de 30 outubro a 01 de Novembro
Estimados Responsáveis dos Ministérios da Criança e Ministros de Culto,
Espero encontrar-vos de forças renovadas, após o nosso merecido período de
descanso. De novo focados sobre os nossos Ministérios, avançamos rapidamente, para o fim de semana de Formação ao Culto Intergeracional com o Sábado da Criança de 30 Outubro-01 de Novembro.
Desde já, por favor, motivem todos os Ministérios envolvidos com crianças e
jovens (monitores classes infantis e jovens, responsáveis JA e Ministérios da
Criança, Família e anciãos) para participar nesta formação que nos será transmitida pela Ir. Karen Holford, Departamental da Família da Divisão-Transeuropeia.
Neste link: https://forms.gle/MFHX8CzjXws847gTA podem fazer as vossas inscrições. Por questões de organização pedimos que possam inscrever-se rapidamente tendo em consideração a gestão das salas de Zoom e sobretudo a sala de
tradução. Ainda neste link, podem descarregar dois ficheiros que correspondem a todas informações sobre o evento.
No sábado, 31 de Outubro fazemos novamente a proposta duma pregação interativa com a participação das crianças e juvenis para envolverem toda a igreja
num culto intergeracional.
Este tipo de pregação requere um tempo de preparação para treinar as crianças
que serão protagonistas na apresentação da mensagem e no material a preparar para ilustração. Sugerimos um plano detalhado para distribuírem a participação das crianças, juvenis e adolescentes, com a direção e treino pelos Ministérios da Criança e Liderança da Igreja Local.
Este tipo de mensagem ativa e ilustrada baseada na vivência e experimentação
de conceitos é um método de aprendizagem que marca a criança e os jovens.
Jesus utilizou este método com as parábolas extraídas de atividades diárias que
facilitava a compreensão dos conceitos espirituais. Deus também ao longo do
Velho Testamento utilizou imagens e experiências marcantes para gravar na
mente princípios eternos. Entre vários exemplos temos a história da salvação
representada no santuário.
Por isso apelamos a que nos apropriemos deste método para melhor gravar a
mensagem de Deus no coração das nossas crianças.

Oramos para que Deus nos acompanhe na preparação e que fim de semana voltado para a Criança possa ser um dia onde todos podem vir ao encontro com
Deus num ambiente de família em celebração.
Ficamos disponíveis para todo a informação e ajuda necessária.
Um abraço fraterno,

Paula Amorim
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