
Talentos de Criancas para Jesus 
Celebração do 25º Aniversário dos Ministérios da Criança 

da Conferêrncia Geral 
 

 
Descrição 
 
Os Ministérios da Criança da Conferência Geral comemoram 25 anos de ministério para crianças e 
adolescentes! Em comemoração deste evento, convidamos todas as crianças e adolescentes a 
mostrarem seus talentos e dons no Talentos de Crianças para Jesus. O tema é: Jesus é meu Melhor 
Amigo. Gostaríamos que todas as crianças e adolescentes enviassem sua melhor obra de arte, poesia ou 
produção de mídia. 
 
Todas candidaturas vencedoras farão parte da publicação dos 25 anos do Ministério da Criança da 
Conferencia Geral, Talentos de Crianças para Jesus. 
 
Poderá baixar as regras e diretrizes bem como o formulário de candidatura a partir do site dos 
Ministérios da Criança da Conferencia Geral e na página do Facebook em: 
http://sidadventist.org/children-ministries/  
   
Candidatura: Envie as candidaturas junto do formulário ao diretor(a) da Criança dos 

Ministérios da Criança. 
Prazo:    15 de outubro de 2020. 
Categorias:   Arte, poesia, produção de mídia 
Criança/Adolescente:   5 aos 14 anos de idade 
 
Perguntas Mais Frequentes (PMF): 
 
Posso enviar minha arte/poesia ou mídia diretamente aos Ministérios da Criança da Conferência 
Geral? 
Envie todas as candidaturas para os diretores dos Ministérios da Criança da sua missão ou união e não 
diretamente a Conferência Geral. 
 
Qual é o prazo? 
Todo o trabalho deve ser enviado até 15 de outubro de 2020. Candidaturas enviadas após esta data não 
serão aceites. 
 
Alguma arte/poesia/mídia será devolvida caso não for? 
Qualquer arte, poema ou projeto de mídia enviado a nós não será devolvido aos remetentes. Todos os 
produtos finais serão de propriedade dos Ministérios da Criança da Conferencia Geral e poderão ser 
usados em outras campanhas, incluindo, entre outros, marketing digital e impressão. 
 
Devo enviar uma foto do meu filho? 
Se o trabalho artístico do seu filho estiver em destaque, entraremos em contato para solicitar as suas 
fotos. 


