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Chegou a nova edição da revista O Amigo das Crianças!  
 
A vida de todos os seres do planeta é única e especial, pois como esquecer a árvore frondosa que 

nos abraça com sua sombra refrescante ou o aroma gostoso da pequenina grama depois da 

chuva? Os grandes animais ferozes ou o pequeno inseto que, às vezes, nos incomoda, mas é 

importante para o equilíbrio ecológico? As águas que percorrem imensas distâncias acabando 

com a sede do solo, as plantas, os bichos e a gente? 

A lista de todos os seres únicos e especiais é bem grande. Nesta edição, O Amigo das Crianças 

tem histórias, atividades e um encarte sobre um deles. É um ser que abriga e cuida de todo o 

planeta: as árvores. Elas estão à nossa volta, mas, às vezes, não percebemos como elas nos 

abraçam e cuidam. Como nós estamos abraçando e 

cuidando das árvores? Vamos aprender com as árvores 

como cuidar da VIDA?  

 
Aproveite o tema da revista para inserir a revista O Amigo 
das Crianças no planejamento da escola ou no espaço do 
Culto Infantil. Ela é um recurso significativo para que a 
criança possa aprender sobre histórias bíblicas, 
convivência, cooperação, cuidado com a natureza, paz, 
respeito e relação com Deus. Além disso, ela pode 
contribuir de forma significativa no desenvolvimento do 
hábito da leitura.   
 
Como as demais revistas, a edição também oferece uma 
proposta metodológica para subsidiar professoras, 
professores e lideranças comunitárias em seu trabalho 
com crianças.  
Consulte o link  
http://www.luteranos.com.br/textos/proposta-metodologica-

para-uso-da-revista-o-amigo-das-criancas . 
 
O Amigo das Crianças deseja continuar sendo um veículo para promover a missão de Deus entre 
as crianças. A revista é coordenada pela Secretaria da Ação Comunitária da IECLB/Coordenação 
de Educação Cristã/Núcleo de Produção e Assessoria da IECLB e publicado pela Editora Sinodal. 
Todo o seu planejamento e a sua elaboração tem como base o Plano de Educação Cristã 
Contínua da IECLB (PECC). 
 
O valor da assinatura é bem acessível. Ela poderá ser feita pelo site www.editorasinodal.com.br, 
pelo e-mail amigodascriancas@editorasinodal.com.br ou ainda pelo fone (051) 3037 2366. 
Assinaturas coletivas recebem desconto especial. 
 

Auxilie para que mais crianças possam receber e aprender com a revista O Amigo das Crianças. 
Que através dela possam conhecer histórias bíblicas e formas bonitas de melhorar o mundo.  
 
Atenciosamente, 
 
Cat. Maria Dirlane Witt 
Coordenadora de Educação Cristã 
Secretaria da Ação Comunitária  
Fone: 51.3284 5400           
secretariageral@ieclb.org.br 
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