IGREJA MEMORIAL BATISTA

MINISTÉRIO COM FAMÍLIAS

_____________________________________________________________________________________________

MÊS DA FAMÍLIA MEMORIAL BATISTA
VERSÍCULO BÍBLICO PARA MAIO: “...e muitos prodígios sinais eram feitos por intermédio dos
apóstolos ”Atos 2:43
TEMA DA FAMÍLIA PARA O MÊS MAIO/2020: Família perseverante no poder de Deus
SUGESTÕES DE ATIVIDADES PARA AS FAMÍLIAS EM TEMPOS DE QUARENTENA
4ª semana: 24/05/2020 a 31/05/2020
1- Participar da campanha de Oração pelas Famílias, promovida pela Convenção Batista Brasileira,
divulgação realizada pelo Pr. Alan.
2- Ler a bíblia em família e identificar uma família bíblica para estudar sobre seus costumes, cultura da
época e fazer um comparativo com os dias atuais. Descobrir os valores que chegaram até nós. Identificar
um versículo que caracterize o princípio dessa família, de modo que possa ser bênção nesses dias de
quarentena.
3- Brincar de Coral Afinado:
Material necessário: papel e lápis.
Procedimento: Divida a família em times. Cada time deve escolher uma pessoa que vai receber um
bilhete com o nome de uma música (pode ser um cântico, hino, canção popular, canção infantil etc.),
igual para todos. Imediatamente ela deve começar a desenhar algo que leve as demais a identificarem a
música. Não é permitido escrever, falar ou fazer sinais. Assim que os integrantes de um time julgar ter
descoberto de que música se trata, devem começar a cantar. O primeiro time que cantar a música certa é o
vencedor.
4- Brincar de Palavras Proibidas:
Material necessário: uma caixa de clipes de papel.
Procedimento: Entregue seis ou mais clipes a cada pessoa da família. Todos os participantes têm como
objetivo aumentar o número de clipes que possuem. Durante determinado tempo, devem conversar entre
si, procurando conhecer uns aos outros (atividades, família, preferências pessoais, estudos etc.). Cada vez
que alguém mencionar as palavras “eu”, “meu”, “minha”, deve entregar um clipes ao seu entrevistador.
Quem perder todos os clipes será eliminado. Vence quem estiver com o maior número de clipes quando
prazo se esgotar. Compartilhar: A natureza humana possui uma tendência egocêntrica que se evidencia
nos mais diversos aspectos. Em contraste, a Palavra de Deus nos exorta a pensar primeiramente nos
outros – Filipenses 2.1-4.
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