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Idei pentru lecŃiile 
 
LecŃia 9: Mergi în misiune!  
 
Foaia de colorat: CitiŃi copiilor Matei 28:19-20. Acesta este un pasaj pe care ei deja 
l-au memorat, deci recitiŃi-l cu voce tare de câteva ori. SpuneŃi-le că: Unii misionari 
călătoresc într-o altă Ńară pentru a le spune oamenilor despre Isus. Adesea ei 
trebuie să înveŃe o nouă limbă şi un nou mod de trai. În ce Ńară aŃi vrea să 
călătoriŃi pentru a împărtăşi Vestea Bună despre Isus? ScrieŃi numele Ńării 
alese de voi pe glob. 
 

Foaia de activitate: SpuneŃi-le: Africa este un continent. În Africa sunt mulŃi 
oameni care nu au auzit niciodată despre Isus. Ce-aŃi zice dacă Dumnezeu v-ar 
cere să plecaŃi ca misionar în Africa? ÎncurajaŃi-i pe copii să unească punctele de 
pe foaie şi astfel să contureze continentul african. RugaŃi-vă împreună pentru 
oamenii din Africa, pentru misionarii care sunt deja acolo, şi pentru creştinii care se 
roagă dacă să meargă ca misionari în Africa. 
 

 

POATE FI COPIAT! 
Este permisă utilizatorului acestor materiale multiplicarea după 
dorinŃă în scopul educaŃiei copiilor. Nici o parte a acestui 
material nu poate fi vândută sau modificată fără permisiunea 
scrisă a autorului.  
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Unii misionari se duc în alte Ńări ca să le spună oamenilor despre Isus. Adesea 
ei trebuie să înveŃe o limbă nouă şi un nou stil de viaŃă. În ce Ńară Ńi-ar plăcea să 
mergi ca să spui Vestea Bună despre Isus? Scrie pe glob numele acelei Ńări. 

     DuceŃi-vă şi faceŃi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Nu-
mele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăŃaŃi-i să păzească 
tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu Sunt cu voi în toate zilele, până la 
sfârşitul veacului. Amin. Matei 28:19,20 

Mergi în misiune! 
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Africa este un continent cu mulŃi oameni care nu au auzit niciodată despre Isus. 
Ai vrea să mergi în Africa ca să spui Vestea Bună despre Isus? 

Acum nu poŃi să mergi în misiune, dar poŃi să te rogi ca Dumnezeu să-Ńi arate 
dacă atunci când o să creşti mare o să mergi în misiune. Tu poŃi să fi misionar şi 
acolo unde eşti acum!    

Mergi în misiune! 


