CATÁLOGO ESSENCIAL
Guia de arranque do Awana Clube

Você+Awana

Equipar crianças para desenvolver uma fé duradora em Cristo
Alcançar Crianças | Equipar Líderes | Mudar o mundo para Cristo

BEM-VINDO AO CATÁLOGO ESSENCIAL
Neste catálogo estão todos os elementos essenciais que você precisa
para organizar um fantástico e divertido Awana Clube.
Se estás a conhecer Awana ou quer simpli car a experiência de
como adquirir os materiais, este conteúdo é um bom lugar para
começar. Nós esperamos que encontre o que lhe for mais
conveniente e útil. Fique a vontade para partilhar este material por
email para os vossos amigos e Igrejas.
Obrigado por tudo que você faz para alcançar as crianças
para Cristo.
Por favor, em caso de dúvidas não hesite em contactar-nos.
Sua equipa da Awana.
+ 351 924 084 675
a.mendes@awana.org
www.awanaportugal.com
www. awana.org

Alcançar Crianças | Equipar Líderes | Mudar o mundo para Cristo
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O QUE É A AWANA?
Awana é um ministério global, sem ns lucrativos comprometida com a crença de que o maior impacto na
vida de uma criança começa quando elas conhecem, amam e servem a Cristo.
Como é que a Awana cumpre essa missão? Através da orientação e poder de Deus, Awana se esforça para:
Alcançar Crianças através da diversão, experiências ricas com a Escritura.
Equipar Líderes e os pais para alcançar e discipular crianças que impactarão sua geração com o Evangelho.
Mudar o mundo para Cristo através do evangelismo e discipulado a longo prazo.
Visita: www.awana.org ou www. awanaportugal.com para mais informações.

Informações:
+351

924 084 675

a.mendes@awana.org
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AWANA

FUNCIONA!
Porque a Awana funciona COM você!
Como a líder mundial em ministério de crianças, Awana® caminha
ao lado de dezenas de milhares de Igrejas como a vossa para ajudar
as crianças e jovens a conhecer, amar e servir a Cristo. Com uma
experiência de programa dinâmico exível rmemente enraizada
no Evangelho, podemos ajudá-lo a evangelizar e discipular a
próxima geração na sua própria comunidade-Igreja.

Como funciona um Awana Clube
na comunidade-Igreja?
Tempo de Jogos | Diversão

jogos, quebra-gelo, dinâmicas

Tempo de Devocional

Ensino das Escrituras, música,
reconhecimento individual.

Tempo de Manual

Memorização e aplicação das Escrituras,
revisão, oração e ajuda individual.

TREINAMENTO
O EVANGELHO

E mais:
• Programas de con ança para as idades de 2 a 18 que instigam
uma fé bíblica para toda a vida.
• Crianças e adolescentes voltam semana após semana para
aprender a Escritura.
• Os pais como seus parceiros número 1 para fazer discípulos.
• Recursos e treinamento que atendem à suas necessidades.

Deseja saber mais?
Este catálogo contém todos os materiais básicos necessários para
começar a organizar o seu ministério Awana Clubs ™. Você vai
poder perceber acerca dos modelos de clubes oferecidos e
encontrarás informações sobre os diversos currículos centrado no
Evangelho, jogos, treinamentos e seminários, recursos gratuitos e
muito mais. Escolha os programas que deseja organizar. Você
mesmo pode decidir expandir o ministério incluindo eventos de
divulgação ou missões entre outros.

Vira a página para arrancar!
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IDADE DOS 2 A 3 ANOS
Porque nunca cedo de mais para ensinar acerca de Deus.
Com Awana Clube,
20€ | Cartões de Ensino
LÍDERES
as crianças mais novas
podem ter uma grande
experiência no Clube
também. Os bebés podem
aprender verdades básica
sobre Deus e seus pais são
equipado para reforçar
o ensino em casa ao longo a
semana.

Recursos que os
líderes precisam
para e ensinar

Cartões de
Ensino

10€ |T-shirt para crianças e adulto

Cores

PRÉ-ESCOLARES
Desenvolver respeito por Deus, Seu Filho e Sua Palavra.
10€ | Manual
Com Awana Clube, as
LÍDERES
crianças divertem-se a valer
num lugar simpático
aprendem sobre a grandeza
de Deus. Têm jogos
emocionantes, Memorização
das Escrituras e dois anos de
currículo* que incentivam os
pais para obter maior
envolvimento na
aprendizagem da criança.

Recursos que os
líderes precisam
para e ensinar

5€ | CD Música

5€ | Fotograﬁa Anual Personalizada

10€ | Colete do participante

JUNIORES
Em três anos, aprendem sobre a Bíblia de capa a capa.
10€ | Manual
Aproveita a curiosidade das
LÍDERES
crianças para aprender
sobre a as pessoas e
os principais
acontecimentos Bíblicos,
edi que uma fundação
rme e de sabedoria para
conhecer mais a Cristo.

Recursos que os
líderes precisam
para e ensinar

5€ | Recordação Anual

10€ | Colete do participante
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PRÉ-ADOLESCENTES
Ensinar verdades bíblicas e treiná-los para seguirem a Cristo.
Com Awana Clube as crianças
10€ | Manual
LÍDERES
nestas idades tem como
missão: Evangelho da graça
em ação, responder perguntas
sobre Deus e o tempo da
Bíblia. Guia-los a crescer, amar
a Cristo e viver pela fé.

Recursos que os
líderes precisam
para e ensinar

10€ |Premiação Anual Individual

ADOLESCENTES
Ajudar os adolescentes a descobrirem seu propósito em Cristo.
10€ | Manual
Com o Awana Clube nesta
LÍDERES
altura da vida de nossos alunos
é um passo natural à
adolescência, O valor deste
currículo dinâmico se encaixa
com a faixa etária - os alunos
assumem a postura de
seguidores de Cristo ou não.

Recursos que os
líderes precisam
para e ensinar

10€ | CD Música

10€ |Premiação Anual Individual

JOVENS
Enviar estudantes para o mundo com sólida perspectiva Cristo-centrica.
10€ | Manual
Com Awana Clube, nesta idade
LÍDERES
de ouro combina-se quatro
anos de currículo - exível para
ajustar a vida agitada - um
estudo profundo da Palavra de
Deus. O objetivo nesta altura é
desenvolvê-los como
discípulos ao longo da vida.

Recursos que os
líderes precisam
para e ensinar

15€ |Premiação de Reconhecimento
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JOGOS DIVERTIDOS FAZEM OS MIÚDOS
SEMPRE VOLTAREM.
Como se o Evangelho fosse um delicioso bolo, os Jogos da Awana é a cereja no
topo que atrai as crianças para o Awana Clube. È sempre a abrir, pura diversão
que tem atraído crianças e jovens à comunidade-Igreja com Awana Clube
por mais de 60 anos, e o mais interessante é que as crianças ﬁcam
encorajadas e trazem consigo seus amigos e familiares.
50€ |Kit Awana Jogos
(*)
(*)

20€ | Kit Jogo de empilhamento

LÍDERES
Recursos que os
líderes precisam
para e ensinar

(* Imagem Ilustrativa)

Com o Awana Clube, os jogos divertidos é tipicamente jogado no
modelo de plantel Awana, o kit de jogos consiste: em 5 pinos, sacos
de feijão, bandas de corrida, bastões, 1 apito, balões e marcadores de
pontos. Os jogos da Awana foram concebidos para acomodar
quaisquer Clube Awana, faixa etária e qualquer espaço da vossa
comunidade-Igreja.
Opcional 1: Kit de empilhamento, livros de jogos gerais e jogos
Awana para ministério de Juventude™. Opcional 2: Aplicativo (app)
em Inglês e muito mais.
Para mais idéias, visite www.awana.org/store

Informações:
+351

924 084 675

a.mendes@awana.org

(* Imagem Ilustrativa)

CRIANÇAS
ESPECIAIS
Awana Clube é para todos.
É por isso nós desenvolvemos
Awana For Me (foto) para
crianças com de ciência,
que lutam com os
métodos tradicionais e
barreiras na comunicação.
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O envolvimento das crianças no vosso Awana Clube
irá estruturar uma fé forte em Jesus para toda vida
UMA CRIANÇA NO AWANA CLUBE É 3.6 VEZES
MAIS PROPENSA AO HÁBITO DA A LEITURA DA
BÍBLIA VÁRIAS VEZES DURANTE A SEMANA

92% DAS CRIANÇAS NO AWANA CLUBE
CONTINUAM A IR A IGREJA COM
MAIS FREQUÊNCIA DURANTE A SEMANA

Consiste numa participação da criança a longo-termo no Awana Clube dos 6 aos 10 anos acompanhado
por um pai ou líder espiritual treinado resultará numa vida toda ediﬁcada em Cristo.

Estamos cá para ajudar!
Uma vez que comecem o Awana Clube em vossa
comunidade-Igreja, vamos estar ao vosso lado a
cada passo do caminho. Se precisarem de treinamento,
materiais promocionais, recursos ou alguém para
responder vossas perguntas, nós estamos cá!

TREINAMENTO | FORMAÇÃO DE LÍDERES
Treinado uma vez para treinar outros para sempre.
Awana oferece uma variedade opções de treinamento e desenvolvimento
de liderança, tais como conferências ao vivo, visita de equipes do
ministério, treinamento on-line para equipar você para o ministério
quando e onde você precisar dele, livros, DVD, vídeos, workshops, blogs e
boletins informativos. Também uma plataforma onde podes baixar
recursos, para recrutar e encorajar voluntários, acesso à formação on-line
para líderes e muito mais. Visita www.awana.org/leaders

Informações:
+351

924 084 675

a.mendes@awana.org

Final de Semana
Intensivo-Avançado.
Agenda esta oportunidade
exclusiva para tua equipa.
Teorico e prático em
nosso Awana Centro
Educacional e Familiar +
Igreja Local - Algarve
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