
 
 
 

 
TRABALHO COM CRIANÇAS 

BIÊNIO 2018/2019 

 
“Senhor não é soberbo meu coração, nem 
altivo o meu olhar; não ando à procura de 

grandes coisas, nem de coisas maravilhosas 
demais para mim.” Salmo 131:1 

 
Com muita gratidão, apresentamos o 

relatório do Departamento Regional de Trabalho 
com Crianças. Nosso trabalho nesse biênio 
promoveu atividades de capacitação e de visitas 
aos distritos. 

Esse trabalho aconteceu com o 
envolvimento de toda equipe, a fim de promover o 
fortalecimento do grupo e a capacitação da equipe 
regional, que tem muitos membros novos.  

Buscamos, como equipe regional, levar aos 
distritos e consequentemente à região 
capacitações voltadas ao trabalho com discipulado, 
igreja da criança e organização das equipes das 
igrejas locais. 

Continuamos o trabalho com a Campanha 
“Pais Discipuladores”, incentivando e divulgando os 
materiais Eu leio a Bíblia com meus filhos e Eu oro 
com meus filhos, produzidos pela Pra Cristiane 
Amêndola, que acompanha o departamento. 

Em nossas atividades, valorizamos os 
temas propostos pelo Departamento Nacional de 
Trabalho Com Crianças: 

 
2018 – “Crianças na luz, brilha Jesus!” 

2019 – “Crianças na missão cuidam da criação” 
 
Trabalhando em equipe, junto às 

Superintendentes Distritais do Trabalho com 
Crianças, aos pastoras e pastores, às famílias e à 
comunidade em geral, conseguimos alcançar 
resultados mensuráveis que partilhamos abaixo. 

 
Equipe Regional 

A equipe regional é formada pela 
coordenação regional, pelo apoio pastoral e 
pelas  coordenações distritais.  

Coordenação – Luciane Fonseca 
Apoio pastoral – Pra Cristiane Amendola 
Distrito de Uberlândia – Vanessa Fidelis 
Distrito de Campinas – Celso Grangeiro 

Distrito de S. J. do Rio Preto – Karine 
Marangoni 
Distrito de Marília – Fernanda Andreoti 
Distrito de MS I – Pra Cristiane Amêndola 
Distrito de MS II – Elizeth Nolasco das Neves 
Distrito de Presidente Prudente – Bruna 
Morais 
Distrito de Piracicaba – Samantha Gris 
 

 
Coordenação Regional 

No biênio, a coordenação regional participou 
de diversas ações, produções de materiais e 
planejamento: 

• Construção do planejamento para o biênio; 
• Agenda de 2018 e 2019; 
• Organização de reunião da equipe regional; 
• Produção de material de capacitação 

regional; 
• Produção de material para a EBF 2018, 2019 

e 2020; 
• Produção de material para a EBF do Projeto 

Missionário Uma Semana pra Jesus; 
• Compra de material para a EBF o Projeto 

Missionário Uma Semana pra Jesus; 
• Produção de textos para o Expositor 

Cristão; 
• Produção de textos para a Voz Missionária; 
• Orientação e acompanhamento das 

coordenações distritais; 
• Reunião de planejamento nacional e 

regional. 
 

 

Área Nacional 
A participação em reuniões e atividades da 
área nacional são essenciais para o trabalho 
que acontece na área regional. São 
momentos de capacitação e planejamento 
que visam nortear o trabalho que ocorre em 
todas as regiões. 
23 a 25 de fevereiro/2018 – Reunião de 
capacitação e apresentação de propostas da 
área nacional. Cada representante das 
regiões ficou responsável por desenvolver 
uma parte da EBF para o ano de 2019. 
14 de maio/2018 – Reunião on-line do DNTC 
para organização de atividades da equipe. 
21 de setembro/2018 – Reunião de 
planejamento e apresentação de relatórios 
de atividades regionais. 



 

 
10 

 

22 e 23 de setembro/2018 – Encontro 
Nacional de Pessoas que Trabalham com 
Crianças. Nossa Região enviou 
representante. 
01 a 03 de fevereiro/2019 – Reunião de 
capacitação e planejamento. Definiu-se 
também o tema para a EBF 2020 e o que cada 
Região faria para a produção da mesma. 
Definiu-se a escala para a escrita da Voz 
Missionária e o Expositor. 
26 de fevereiro/2019 e 15 de julho/2019 – 
Reunião on-line para organização do 
encontro nacional e atividades da equipe. 
27 de setembro/2019 – Reunião de 
planejamento e apresentação de relatórios 
de atividades regionais, definindo temas e 
ajustes de atividades do departamento. 
28 e 29 de setembro/2019 – Encontro 
Nacional de Pessoas que Trabalham com 
Crianças.  
 

 
 
Área Regional 

 
Reuniões da equipe 
As reuniões com a equipe visam nortear as 
atividades a serem desenvolvidas durante o 
ano, delegar atividades a todos, capacitar e 
fortalecer o grupo. O grupo também se reúne 
para planejar e avaliar as ações do 
departamento. Neste biênio, as reuniões 
também promoveram capacitação especial 
para a nova equipe e tivemos também a 
participação da Coordenadora Nacional do 
Departamento na reunião de 2019. 
 
10 de março/2018 na Sede Regional da 5ª 
RE 
23 de fevereiro/2019 na Sede Regional 5ª 
RE 
 
Projeto Missionário Uma Semana pra Jesus 
A equipe regional participa do projeto 
organizando e coordenando a EBF. Temos 
também parte da equipe ministrando as 
oficinas e na abertura da EBF. 
 
21 a 28 julho/2018 – O Departamento tem a 
responsabilidade e o privilégio de coordenar 
a EBF do projeto, contando com apoio dos 

missionários que se dispõem a exercer esse 
chamado e trabalho. 
 
12 a 19 de julho/2019 – Novamente 
coordenando a EBF, a equipe esteve ali 
representada pela Pra Cristiane Amêndola. 
 
Capacitações Regionais 
O Departamento atuou na Região levando 
capacitações aos distritos. A equipe regional 
foi capacitada e organizada em duplas para 
participar das capacitações. Seguem abaixo 
as capacitações realizadas na Região, como 
também ministrações voltadas aos pais e 
famílias. 

 
2018 
23/03 – Distrito de Prudente  
12/05 - Birigui  
30/06 – Capacitação na 3ª Região 
11/08 – Distrito de Piracicaba  
10/11 – Distrito de Campinas 

 
2019 
15/03 a 17/03 – Cassilândia 
23/03 - Emilianópolis 
06/04 – Distrito de S. J. Rio Preto 
03/05 e 04/05 - Brasília 
01/06 e 02/06 – Distrito de Marília 
09/06 - Campestre  
18/10 – Distrito de Piracicaba 
27/10 – Distrito MS 1 
02/11 e 03/11 - Igarapava 
15/11 - Dourados  

  
 

É hora de agradecer 
 

Nossa gratidão ao Senhor, que tem 
orientado e capacitado esse 
Departamento em todos esses anos de 
trabalho; à equipe regional, atuais e 
aqueles que já passaram por essa equipe, 
que tanto acrescentaram e colaboraram 
em seus distritos e igrejas locais; ao Bispo 
Adonias, que confiou neste departamento 
e nos apoia sempre; às igrejas locais que 
incentivam os ministérios locais e investem 



 

 
11 

 

em lideranças para cuidado e pastoreio de 
nossas crianças; à ada vida, cada encontro, 
cada palavra, encontros regionais e 
nacionais, capacitações e aprendizado.  

Por tudo vivido e pelo privilégio de 
servir, nossa gratidão. 

 
Luciane Moura dos Santos Fonseca 
DTRC 

 

 


