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EM JESUS SOU MAIS QUE VENCEDOR.
“NÃO CHORES; EIS AQUI O LEÃO DA TRIBO DE JUDÁ, A RAIZ DE
DAVI, QUE VENCEU
AP.5.5
É com o coração cheio de gratidão e louvor a Deus, que iniciamos
o ano com um tema especial para o nosso trabalho com as crianças.
Com a colaboração, a participação o empenho de muitas pessoas
chamadas por Deus que, com fé, esperamos que muitas crianças sejam
abençoadas com mais
este tema.
Convidamos a todos os amados, responsáveis ou não pelas crianças
para essa honrosa missão de ensinar as crianças à palavra do Senhor
Jesus Cristo.
Em Jesus sou mais que vencedor é um tema muito importante para se
trabalhar com as crianças. A bíblia nos recomenda no livro de
Provérbios que devemos ensinar aos pequeninos o caminho em que
eles devem andar e assim quando estiverem crescidos não se desviaram
dele, Pv. 22:6.
O tema foi trabalhado e escolhido a partir do livro de APOCALIPESE 5.5,
onde se descreve sobre Jesus que é a leão da tribo de Judá como
trataremos posteriormente sobre história de Davi que venceu um Leão e
o Urso quando confiou em Deus. Através do versículo principal daremos
vazão ao tema evangelístico que é a confiança em Deus a descendência
de Jesus e a vitoria em Cristo Jesus.
Com esse tema também podemos falar do sofrimento
e como Deus olha por nós e cuida de nós mesmo em momentos difíceis
cabendo a criança apenas confiar em Deus e seguir o caminho de ajudar
e cuidar dos mais fracos assim como Jesus cuida de nós, dessa forma o
coração de Deus se agrada de nossas obras e honra nossa vida com
vitórias.
Assim como Jesus e Davi venceram também podemos vencer
especialmente o mal que abita em nós e ao nosso redor.

A EBF 2013
A realização da Escola Bíblica de Férias traz
sempre um misto de alegria, descobertas, surpresas e
curiosidade, sem deixar de ser algo desafiador para todas as
pessoas que abraçam esse projeto maravilhoso. A EBF tem sido canal
de benção na vida de muitas crianças, juvenis, homens e mulheres
que participam direta e indiretamente neste ministério.
O tema “Em Jesus sou mais que vencedor”
tem o objetivo de ensinar a criança a confiar em Deus demonstrando
através do exemplo Bíblico de Davi e principalmente de Jesus ,o amor
ao próximo através da solidariedade, viver junto , exercitar o amor de
Cristo,
cuidado com o próximo, partilhar e a levar a mensagem de Cristo para o
mundo e com os menores e mais fracos..
Que Deus abençoe nossas crianças .
Bom trabalho!!!

IMPORTÂNCIAS E VANTAGENS
1 - Para as Crianças em geral:
* As crianças terão um aproveitamento sadio do seu tempo durante a EBF
* A apresentação do trabalho com suas histórias reais, suas atividades,
brincadeiras, lanches, oficinas e muita música, marcara a vida dessas
crianças deixando nelas um enorme desejo de que esse mesmo trabalho
se repita o mais rápido possível.
* Oportunidade de amizades, com a duração prolongada dessa escola,
as crianças tem a oportunidade de fazerem novas amizades.
* Trará para vida das crianças uma idéia de grupo e união com as
atividades realizadas e etc.

1.1 – Para as Crianças não salvas:
* A EBF propiciará uma oportunidade gostosa de receber Jesus Cristo
como Seu único e suficiente salvador.
* Aprenderem coisas que normalmente não aprendem em casa, nem na
escola.
* Terão a oportunidade de serem vistas como todas as crianças são
independentes de onde vieram de onde moram ou de que classes sociais
são.

1.2 – Para Crianças Salvas:
* A EBF lhe propiciará a oportunidade de crescimento na palavra de Deus,
ajudando-os a serem crentes melhores,
* Dar-lhe-á uma visão do trabalho missionário e a importância e o
compromisso
de servi, orar e contribuir

1.3 – Para os Pais:
• Saber que seus filhos estão em um local e numa programação, onde esta
ajudará na formação da sua personalidade e no seu convívio social.
• Oportunidade de participar junto com o filho
• Ser voluntário para o sucesso desse trabalho que estar sendo
preparado pra seu próprio filho.
•E etc.

1.4 – Para Equipe da EBF
• O treinamento que todos receberam para o trabalho servira para seu
crescimento e aperfeiçoamento pessoal dos membros participantes.
• A oportunidade de estar junto com vários irmãos da sua igreja ou
conhecidos de outra que deseje ser voluntário (Lembrado que a pessoa
não crente pode participar mais em atividades que não se relacione com
ensino, cânticos e atividades)
• Saber que ao fim do trabalho, vidas poderão ser salvar para Cristo.

2.6 – Pra Igreja:
• Uma igreja que se preocupa e vai ao encontro das necessidades das
famílias que vivem ao seu redor, contará não só com a simpatia dos seus
vizinhos, como também, através das crianças, alcançaram os pais e
familiares, como, tios e avôs assim com também amigos que não
freqüentam a Igreja.

Passo a passo
1º Passo: As/os coordenadoras/res de Escola Dominical, Departamento
Local do Trabalho
com Crianças e Educação Cristã, junto com o Pastor ou a Pastora e suas
equipes, definem a data para a realização da EBF e Concílio Local, para o
envolvimento de toda a igreja.
2º Passo: Formar uma equipe de colaboradores/as, sendo:
• Coordenador/a da EBF.
• Professores e professoras: preferencialmente, duas professoras ou
professores em cada
classe.
• Equipe de Louvor.
• Equipe responsável pelo lanche.
• Equipe responsável pela recepção.
• Equipe de cadastramento.
• Equipe Volante (esta equipe está disponível para orientar as crianças
quanto ao uso do banheiro, beber
água e outras atividades solicitadas).
• Equipe de enfermagem (um/a enfermeiro/a e um/a auxiliar).
É importante envolver o maior número possível de ministérios da
igreja local para auxiliar na programação. Quanto mais pessoas
estiverem envolvidas, melhor. Convide os/as adolescentes para as
atividades recreativas, de louvor, auxílio nas classes ou em outras
atividades em que se sentirem motivados a colaborar. As crianças da
igreja também podem colaborar e devem ser preparadas para
convidar e recepcionar as novas crianças (que podem ser vizinhas do
bairro ou da escola). Envolva-as no louvor, na recreação e em outros
momentos. Mas fique alerta para que as crianças participem da EBF,
ouvindo as histórias e utilizando o mesmo crachá. São crianças e também
precisam aprender a Palavra.

A/o coordenadora/or deverá realizar reuniões com as equipes para a
elaboração da programação da EBF, distribuição das tarefas e
acompanhamento durante todo o processo. Com a equipe formada, mãos
à obra! Aqui disponibilizaremos exemplos de Programações onde poderá
ser utilizada ou não.
3º Passo: Escolher o local para realização da EBF, de acordo com a
quantidade de crianças que a igreja pretende alcançar. Observar se o
espaço físico da igreja comporta o número
previsto e disponibilizado espaços diferenciados para a realização das
atividades por faixa etária. A igreja local poderá solicitar uma escola
municipal ou estadual próxima para a
realização da EBF, caso necessário.

4º Passo: O orçamento financeiro deverá ser feito com a equipe,
analisando todos os materiais a serem providenciados para os dias da
EBF. Na entrega da alimentação ou lanche, observar o melhor horário
para realizá-lo. Por exemplo: apenas no final da tarde? Ou será
necessário antecipar, para antes do início da programação? O objetivo
é que a criança participe atentamente e usufrua com qualidade da
programação, estando preparada para ouvir e aprender a Palavra. Com
fome e expectativa para a hora do lanche, a criança pode não
aproveitar as atividades oferecidas. Busque parcerias em padarias,
papelarias e doações de familiares.
Essas orientações são de suma importância para o sucesso da sua EBF, se
não der importância a essa parte de preparação o que garante que
dará para outras partes do planejamento. Por isso o fracasso de uma
EBF começa no planejamento. Se você fracassou na primeira parte quem
garante que não fracassará no resto. O Foco para os alvos é muito
importante, guardando esses alvos no coração,
focando sempre a vida das crianças você desempenhará tudo com
muita alegria e não deixará nada passar despercebido não deixando as
pequenas coisas de lado.
Agora com todas essas informações e passos. Mãos a obra por que vem
ai muito trabalho.
Então ore, ore, ore e ore...

RESPONSÁBILIDADES DO COORDENADOR
O primeiro que você tem de fazer é pedir que a igreja ore por seu
programa. Seja específico em suas orações pessoais. Ore:
Pelos voluntários – os que estarão disponíveis para que sejam
abençoados.
Por paciência – pela sua e pela de todos os membros da igreja.
Pelas crianças que comparecerão. Pelos pais dessas crianças.
Em segundo lugar, você deve delegar, delegar e delegar. Lembre-se que
você terá muitos “incêndios” para apagar durante a semana. Na medida
do possível, delegue as funções de lideranças das equipes a outras
pessoas. Isso lhe permitirá estar onde seja necessário durante o
desenvolvimento do programa.
Envolva o pastor. Se os pais conhecem o pastor, é bastante provável que
irão freqüentar a sua igreja.
Além disso, o pastor terá a oportunidade de ver a importância do
programa do Ministério da Criança e do Adolescente em sua igreja.
Solicite, pessoalmente, a seus auxiliares que realizem tarefas específicas e
mantenha uma relação de suas responsabilidades em mãos e a tempo.
Isso lhes permitirá tomar uma decisão formal. Lembre-se que algumas
pessoas talvez não tomem a decisão imediatamente, portanto não espere
por uma resposta
instantânea. Pergunte quando poderá obter a resposta e posteriormente
aborde novamente essa pessoa.
Mantenha informado o Ministério da Igreja bem como as famílias.
Você não será capaz de se comunicar com os membros da igreja caso
estejam em desacordo com algo.

Certifique-se de informar à Comissão da Igreja seus planos, que salas
serão utilizadas e qualquer outro assunto que em sua opinião seja
necessário informar.
Elabore um orçamento e atenha-se a ele. Certifique-se de contar com
um orçamento aprovado pela Direção da Igreja a fim de ajudá-lo nas
questões financeiras. Caso os gastos sejam superiores ao orçado,
talvez seja difícil conseguir mais dinheiro. Deixar de seguir o orçamento é
uma forma rápida de acabar
com qualquer programa em sua igreja.
Planeje com antecipação. Este Manual apresenta idéias sugestivas para
esse fim. As idéias não são obrigatórias, mas lhe ajudarão e facilitarão o
planejamento a fim de que você não fique desgastado.
Peça pessoalmente aos líderes da igreja a permissão para usar as salas.
Não espere que a Direção da Igreja se responsabilize por isso. O melhor
é você mesmo falar com cada responsável pelas salas.
Essa é uma cortesia que não pode ser ignorada e tende a poupar muitos
dissabores.
Ao utilizar uma sala pergunte à pessoa encarregada se deseja que ela seja
devolvida assim como foi entregue. Alguns professores gostarão das
decorações e talvez peçam para que sejam mantidas; outros preferirão
que a sala seja entregue como estava. Se esse for o caso, sua
responsabilidade é retirar todos
os elementos adicionais que foram trazidos para as salas - decorações,
mesas, etc.
Mantenha a calma em todas as situações. Poderá haver ocasiões em que
você terá de retirar-se de uma conversação ou situação e isso está
certo. Lembre-se de que seu melhor Confidente o está esperando.
Leve suas preocupações primeiro a Ele e assim poderá ser reabastecido e
estará pronto para responder às preocupações dos demais. O
Coordenador que está desequilibrado produzirá um programa igualmente
desgovernado.
Seja cuidadoso com o que fala. É fácil ficar frustrado quando
alguém não está assumindo sua responsabilidade ou se opõe às suas
orientações.

Quando isso acontece, ore rogando sabedoria e domínio próprio. Fale
com os outros membros da igreja a respeito da situação que está
prejudicando seu
ministério.
Assuntos pessoais. Caso os voluntários não estejam seguindo as
instruções ou estejam causando problemas, fale diretamente com eles
e seja honesto quanto ao problema. Isso é difícil, porém necessário.
Não se esqueça das crianças. Ser líder o torna uma estrela. Ao interagir
com as crianças, mencione o nome delas. Isso fará com que se sintam
especiais e também você irá memorizar o nome delas quando visitarem a
igreja.
Diga,”por favor,” e “muito obrigado”. Essas duas expressões cativam
seus auxiliares. “Obrigado” é uma maneira fácil de afirmar os outros.
Essas expressões demonstram que você observa e reconhece os esforços
de seus auxiliares. Serve muito para lhes dar alento e para que se
ofereçam novamente para trabalharem como voluntários.
Organize seu tempo. Planeje seu programa de uma semana com,
pelo menos, três semanas de antecedência. Uma semana será
necessária para se concentrar no preparo e uma semana para colocar tudo
novamente no lugar, desmontar cenários, efetuar a limpeza, organizar os
relatórios e enviar cartões de agradecimento.
Faça atualizações diárias. Se tiver tempo no fim de cada dia, reúna seu
pessoal e fale a respeito do que foi realizado no dia, permita-lhes que
também falem a respeito de algum acontecimento. Orem pelas
crianças antes de irem para casa. Isso irá reforçar sua equipe.
Apresente o relatório final à igreja. Se você decidir fazer o programa de
encerramento, durante o culto, dedique alguns poucos minutos para
apresentar um relatório referente ao programa. Os membros da igreja
irão saber quantas crianças participaram, quanto dinheiro foi gasto e
poderão conhecer algumas histórias experimentadas por seus auxiliares.

De público, agradeça aos juvenis e adolescentes que o ajudaram
durante a semana. Essa é também uma excelente oportunidade para
agradecer a seus auxiliares e fazer um chamado para o próximo esforço
evangelístico. Apresente o relatório final à Direção da Igreja.
Apresente relatório escrito à Direção da Igreja mostrando quantas
crianças participaram e quais são os planos futuros com respeito à
continuidade.
Essa atitude tem três objetivos:
1. Você demonstrará que é organizado.
2. Conseguirá assegurar o apoio para os próximos eventos.
3. Permitirá responder a qualquer preocupação que tenha surgido a qual
poderá ser tratada e resolvida.
4. Continuidade. É bom ter um programa de continuidade, elaborado
para as crianças que participaram, mas nem sempre será necessário.
O programa de continuidade poderá ser o simples envio de um cartão
natalino à criança e sua família; um convite para visitarem a igreja.
Incluímos, neste material, sugestões para os programas de
continuidade. Lembre-se que as crianças e seus familiares poderão
visitar a igreja
5. devido ao relacionamento estabelecido durante a semana da EBF.
O programa de continuidade serve para fomentar esse
relacionamento.
6. Por último, porém de não menos importância, permita-se um
tempo livre. É muito fácil cair em tentação e desalento quando
estamos cansados. Tire um tempo livre para recarregar as energias e
assim poderá ser um obreiro mais eficiente para o Senhor.
7. Agora é momento das equipes trabalharem com amor na preparação
e divulgação da EBF.
8. Por melhor que tenha sido o planejamento da sua EBF, se falta
uma boa divulgação e não aparecerem muitas crianças será um
grande desapontamento. A preparação de uma boa divulgação terá
por fim um ótimo resultado. A divulgação da sua EBF pode ser de
várias maneiras e usando a criatividade ela pode fica muito mais rica.
Essa divulgação pode ser feitas de varias formas:

Agora é momento das equipes trabalharem com amor na preparação e
divulgação da EBF.
Por melhor que tenha sido o planejamento da sua EBF, se falta
uma boa divulgação e não aparecerem muitas crianças será um
grande desapontamento. A preparação de uma boa divulgação terá por
fim um ótimo resultado. A divulgação da sua EBF pode ser de várias
maneiras e usando a criatividade
ela pode fica muito mais rica. Essa divulgação pode ser feitas de varias
formas:
No Boletim da Igreja;
Cartazes, onde exista muito fluxo de pessoas como: Escolas e
estabelecimentos comerciais do seu Bairro;
Em pequenos convites impressos;
Visita em casa em casa, deixando uma mensagem para os pais e o
convite para as crianças;
Na igreja, com anúncios no fim de cada Culto;
Carro de Som;
Por meio de uma equipe, totalmente caracterizados de palhaços;
Todos os informativos, deverá conter as informações necessárias como:
hora, Lugar, dia, mês e etc.
Utilize cartazes para expor o trabalho em lugares onde pessoas
circulem com muita
freqüência, o que não pode se esquecido é: não faça um
mega divulgação se sua igreja não comporta tantas
Crianças.
Lembre-se sempre que seu objetivo é alcançar as
crianças do seu bairro ou sua rua, então dê prioridade a
elas. As inscrições deverão ser feitas de acordo com o
espaço físico, a situação financeira da sua igreja e sua
equipe. Não é conveniente convidar 100 crianças para EBF,
onde você só tem 3 pessoas ajudando.
É melhor ter poucas crianças do que uma EBF
totalmente desestruturada, isso formará muitos conflitos e
boatos dentro e fora da igreja. Apesar de que todos os seus
preparativos não servirá de nada caso você não observe

CONVITE PESSOAL
O convite pessoal é uma ferramenta muito importante, é com ele
que sua equipe irá pessoalmente visitar as crianças que Deus colocou
em seu coração para estarem na EBF. Lembre-se que com esse convite
devem estar à ficha de inscrição. O cartaz também pode ser utilizado
nas ruas no mural da igreja é só ampliar um pouco mais para o
tamanho A3 ou A4 mesmo.

FAIXA DE DIVULGAÇÃO
Aconselhamos que essa forma de divulgação seja posta unicamente na
frente ou em espaços da própria igreja, para que não haja discursos, nem
desentendimento com vizinhos ou qualquer que seja, é péssimo conflitos
no período de preparação. E vale a pena ressaltar, o diabo utilizará de
tudo para desfocar sua visão dos objetivos, então é melhor evita.

DIVULGAÇÃO VIRTUAL
Com a evolução dos meios de comunicação e o avanço crescente nos
últimos anos da tecnologia fica
viável uma divulgação através destas ferramentas. Hoje nossas
crianças estão totalmente inteiradas de
computadores, Orkut, MSN e etc. Então preparei essa orientação para
você responsável pela divulgação da EBF
utilizar e alcançar as crianças través dessa ferramenta que elas gostam
tanto. É importante fazer um busca com as
crianças da sua igreja para que elas ajudem nessa divulgação,
lembrem-se eles tem os amigos que você quer
alcançar. Deixe as próprias crianças enviar as mensagens. Utilize os
mesmos cartazes para o envio das mensagens, você poderá tirar os
arquivos dos cartazes no CD que veio com esse material.

CADASTRO DAS CRIANÇAS
Logo depois da divulgação é hora de preparar todo material que as
crianças iram usar durante os dias de EBF. Crachás, atividades,
camisetas bonés etc.
Para que tudo seja providenciado com antecedência, sugiro que
as inscrições das crianças sejam feita logo após a definição de data e
toda a divulgação já esteja feita, as equipes, tudo. Após todos e tudo
está pronto, separe uma semana antes do primeiro dia para a
equipe de inscrição começar a visitar as crianças. É preciso que um
telefone fique a disposição dos pais para ligar e obter informações ou
inscrever seus filhos. Se a igreja possuir portal na internet, crie
um link com o cartaz da EBF e disponibilize a inscrição pela
internet. É imprescindível que a equipe de inscrição seja orientada
sobre sua função.

Secretária
As pessoas dessa equipe deve ser a primeira a chegar. Essa
função requer uma pessoa extrovertida e organizada. A matrícula
é trabalho para pelo menos duas pessoas. Ela dará as
informações quanto à matrícula, preparará os crachás das
crianças e responderá aos pais e responsáveis.
Além dessas atividades os secretários devem comandar todo período
de inscrições. Ao fim do período os secretários organizarão os
devidos relatórios necessários a EBF.
Através desses relatórios a equipe de financias organizará a lista de
materiais necessária para todas as crianças o qual será passado para
Direção da Igreja.
Saberemos quais crianças tem alergia ou qual comida aquela criança
não pode comer. Então o trabalho em grupo dessa equipe deve ser
bem organizado, e de confiança do Diretor da EBF. Cabe ao
coordenador da EBF estar fiscalizando os horários para que nada fique
para última hora.

Crachás
O crachá tem a função de identificar as criança
participantes, permitindo que o/a professor/a as conheça e chameapelo nome; promover o conhecimento entre os/as
próprios/aparticipantes e facilitar a reunião e identificação das
classes e equipes. Poderão ser confeccionados por cores,
dividindo as faixa etárias. Por exemplo: de 0 a 3 anos em verde, de 5
a 6 anos em azul
7 a 8 anos vermelho; 9 a 11 anos amarelo.
Para ficar organizada peça a equipe da igreja que trabalha na
secretária que imprima os nomes das crianças em etiquetas.
A responsabilidade de preparar e entregar todos os crachás são da
equipe de secretários.

Apresentação da Equipe
A equipe se apresentará de forma diferenciada para identificação
das crianças com camisetas da cor da etária das crianças que ele
ficara responsável.
• Colocar um painel de fundo ou banner com o
logo e versículo do tema da EBF.
Também crachás com nome (exemplo tio tal) com o nome do
professor, auxiliar, coordenador ou até mesmo do pastor caso esteja
participando da EBF com sua presença.

Identificação dos ambientes
Como a igreja receberá nesses dias de EBF várias crianças de
diferentes partes do bairro, rua ou cidade, é muito importante que
toda a igreja esteja muito bem identificada e ornamentada.
Colocar
cartazes em todos os setores da igreja de preferência com
desenhos que facilite a identificação do
ambiente ou sala trará mais conforto e menos transtornos para
todos.
Exemplo de identificação que ajudam as crianças a se localizar é:
As salas onde as crianças passaram a maior parte do tempo
precisam possuir uma
ornamentação muito bem elabora, com muitas cores e cartazes
para ajudar na visualização. Cole
cartazes que mostre o perdão, o amor, a amizade, isso ajudará na hora
do professor conta a história. Nos
corredores escreva cartazes saudando as crianças e aos pais,
frases como: “Que alegria: Você veio!”
“Bem - Vindos” “Que bom te conhecer”.

1. O Programa
Para começarmos a falar sobre o programa da ebf é necessário
falar que, independente do que for sugerido aqui poderá sofre
modificações dependendo de cada EBF, porém as modificações
feitas devem ser no primeiro dia de programação e repetidos
durante os outros dias.
Recepção
Monte um equipe para recebe as crianças que estão chegando à igreja.
Essa abordagem vai impacta as crianças que estão vindo pela primeira
vez na igreja, crie cartaz com os letreiros BEM
VINDOS e enfeites os membros da equipe para recepcioná-los, alguém
com uma câmera registra todos
que chegam a igreja, isso também impressionara os pais.

Abertura
Este momento é muito importante para o desenvolvimento de toda EBF.
O Coordenador deverá fazê-lo com muito cuidado. Falando aos alunos,
professores, auxiliares e pais caso tenha, apresentado todo programa e
sua equipe e fazendo a oração de abertura, caso o pastor da igreja esteja
presente deve ser dado a ele oportunidade de estar orando para
início da EBF. A abertura deve ser realizada, de preferência e se
possível onde a igreja realiza seus cultos, isso dará aos alunos a melhor
compreensão da importância da EBF

Entrada
A entrada das crianças deverá ser feito com muito cuidado e reverência,
enquanto todos entram alguém toca uma música, pode ser uma música
que vai ser ensinada durante a EBF, ou os alunos poderá entrar cantando
um corinho conhecido. Organizando para que os maiores fiquem
atrás dos menores
assim dando a todos a melhor visualização de tudo que acontece lá na
frente.

Boas Vindas
Ao sinal do diretor todos devem estar sentados e bem acomodados, o
diretor trará uma calorosa palavra de boas vindas, em seguida cante
canções que falem de visitantes, boas vindas e etc. A seguir deve ser
apresentado todos os que vão estar ali pra servi-los durante todos
os dias de EBF, dizendo
nomes e função que cada vai exercer na EBF. É de inteira importância
que as crianças saibam quem vai servir água, quem vai levas ao
banheiro, quem vai servi lanche, pois caso não seja feito as
crianças poderão pedi essas coisas a pessoa que estar no momento
contando a lição ou cantando e isso não legal
por que ira tira a atenção dos professores e das próprias crianças.

Tema
As crianças devem recitar o tema e o versículo do dia, e também
aprender os cânticos oficiais, isso repetidos todos os dias, pois
resumem o que queremos que fique gravado em suas mente e
coração, a fim de influenciá-los no caminhar com Cristo.
Oração
A oração deve ser sincera e reverente, simples e clara para
que todas participem. Explique sobre a oração e a atitude
digna diante de Deus para que as crianças estejam conscientes
de que, quando estão orando estão falando com Deus.
Memorização
O texto do dia deve memorizado por todos, os membros da
equipe, todos, devem saber que lição estar sendo contada, ou
melhor, saber da lição, das musicas e dos versículos temas da
EBF. Para que todos memorizem, esses textos devem estar bem
apresentados e coloridos e a cada dia use de criatividade
para apresentá-lo de forma diferente.

Saudações
É comum em algumas EBFs a entrada de bandeiras, com a finalidade de
ensinar as crianças um pouco de moral e civismo. Caso você inclua esta
parte em sua EBF, torna-se necessário explicar o que significa
o ato de prestar saudações e ajudar as crianças no seu comportamento
diante da bandeira da pátria,
também a bandeira da EBF, bíblica e cristã.

Cântico especial
Deve ser ensinado um cântico que esteja ligado à lição. (ver livro de
musicas)

Lição Bíblica
O CLIMAX da EBF estar aqui, todas as atividades do dia estará
voltada para essa lição. As crianças precisam receber o ensinamento
da palavra de Deus através de seus professores de forma vibrante,
entusiasmado e viva. É nesse momento que as crianças poderão ser
levadas a conhecer bem de perto o caminho da salvação e ser
conduzidas a aceitar Jesus. Por outro lado as crianças salvas
encontraram aqui o alimento necessário para o seu crescimento
espiritual.
Trabalhos manuais
Atividades para avaliação de aprendizagem. Prepare todo equipamento
para que as crianças façam seus trabalhos sem perca de tempo.
Qualquer atividade escrita ou manual deve estar diretamente ligada
à lição bíblica.

Lanche
Momento mais gostoso da EBF, o lanche deve existi visto que as
crianças passaram muito tempo na igreja, deverá servi-lo por sala
para não criar maiores tumultos. Tudo planejado de acordo com as
inscrições feitas.
Antes de comer motive às crianças a oração para agradecer a Deus pelo
alimento.
Os tios deverão se revezarem para se alimentarem ou como já está
próximo do fim aguardar o final então sentamos para comer e
conversamos sobre a EBF.

PROGRAMA ESPECIAL EBF 2013
IGREJA BATISTA NACIONAL - SANTANA DE PARNAÍBA
DATA: 20 / julho / 2013
HORÁRIO: 14h00 as17h30
PÚBLICO: 1 a 14 anos
LOCAL: Templo da Igreja Batista Nacional
Igreja Batista Nacional – Santana de Parnaíba
Rua: Estrela D’alva Nº130 Chácara do Solar III – Santana de
Parnaíba – SP
PASTOR DIRIGENTE: Ricardo Luiz Souza
DIREÇÃO GERAL: Valquiria Borges
APOIO: Membros Igreja Batista Nacional
É com o coração cheio de gratidão e louvor a Deus, que
damos prosseguimento a EBF 2013 com um tema norteador
para o trabalho com as crianças. Com a colaboração, a
participação o empenho de muitas pessoas chamadas por
Deus que, com fé, esperamos que muitas crianças sejam
abençoadas com mais este tema.
Convidamos a todos os amados, responsáveis ou não
pelas crianças para essa honrosa missão de ensinar as
crianças à palavra do Senhor Jesus Cristo.
Em Jesus sou mais que vencedor é um tema importante para
se trabalhar com as crianças. A bíblia nos recomenda no
livro de Provérbios que devemos ensina aos pequeninos
o caminho em que eles devem andar e assim quando
estiverem crescidos não se desviaram dele, Pv. 22:6.

.

Não poderíamos falar em EBF sem tecer alguns comentários
sobre a necessidade de se dar maior atenção às nossas
crianças, considerando que elas não têm ocupado o lugar que
realmente merecem em nossas Igrejas. Todos sabemos que
esta é a melhor fase da vida para a aprendizagem, pois o
coração da criança é como uma terra fértil, que deve ser
cultivada antes que nela seja lançada outra semente. Só assim
teremos no futuro uma Igreja forte, cheia de jovens e homens
maduros, convictos da salvação e libertos das inúmeras
cadeias que escravizam o mundo
Educai as crianças e não será preciso punir os homens”.
Pesa sobre os nossos ombros a responsabilidade de alcançar
as crianças para o Reino de Deus, antes que sejam destruídas
pelo pecado. Elas podem ser comparadas aos filhotes de
passarinhos que ficam com o biquinho aberto à espera do
alimento. Devemos levar-lhes o melhor de todos os alimentos
– A Palavra de Deus – para que cresçam em estatura,
sabedoria e graça diante do Senhor(I Pedro 2:2).
“

EQUIPE ORGANIZACIONAL
Na Equipe Organizacional deve conter um número necessário de
pessoas para ficar sempre atento no desenrolar do evento, dando
o apoio que for preciso para que tudo ocorra conforme o
planejamento. Precisa também de um fotógrafo para o arquivo da
Igreja.
Compõe dos seguintes colaboradores:
______________________________________________________
______________________________________________________
EQUIPE DE DECORAÇÃO
É extremamente necessária uma Equipe para Decorar os
ambientes a serem usados pelos participantes do evento, de
forma a atraí-los. O número de componentes depende da
necessidade. Essa equipe atua até 1h antes do evento iniciar, não
podendo passar do horário.
Compõe dos seguintes colaboradores:
______________________________________________________
______________________________________________________
EQUIPE DE ANIMADORES
A Equipe de Animadores compõe de pessoas alegres, ativas e
animadas para tornar o evento atrativo para os participantes.
Todos das demais equipes devem estar envolvidos nessa, seguidos
da orientação de um responsável. A seção de abertura, atividades
com todos, premiação e encerramento deve ser

feita por esse responsável em apoio com as demais equipes.
Compõe dos seguintes colaboradores:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
EQUIPE DE MONITORES
A Equipe de Monitores tem o dever de ajudar em tudo que for
solicitado em especial de cuidar dos grupos dos participantes
separados em equipes. Serão necessários 2 (dois) para cada
equipe, dando um total de 6 pessoas.
Compõe dos seguintes colaboradores:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
EQUIPE DO CIRCUITO
O circuito compõe 3 (três) salas sendo estas: Sala de
Brincadeiras, Sala de Atividades e Sala de História. Todos os
ambientes devem conter um responsável pela atividade a ser
realizada no local. Também se faz necessário uma pessoa
responsável para controlar o tempo de cada atividade,
orientando os responsáveis quando necessário. Totalizando 4
pessoas.
Compõe dos seguintes colaboradores:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
EQUIPE DE MÚSICA
A Equipe de Música deve ser responsável por toda musicalidade
necessária para o evento. O número de componentes depende
da disponibilidade.
Compõe dos seguintes colaboradores:
_____________________________________________________
_____________________________________________________

EQUIPE DO LANCHE

A Equipe de Lanche (pelo menos 2 pessoas) deve se organizar
conforme o necessário para realizar a montagem do lanche.
Deve ser precisa quanto ao horário a ser entregue. Nesse
momento a Equipe do Circuito poderá auxiliar.
Cardápio: Cachorro – Quente + Algodão Doce + Suco
Compõe dos seguintes colaboradores:
___________________________________________________
___________________________________________________
EQUIPE DE ARRUMAÇÃO / LIMPEZA
A Equipe de Arrumação e Limpeza deve ser composta pelos
membros das demais equipes, sem exceção. Todos devem
colaborar com a limpeza e organização do templo, deixando-o
em melhores condições do que foi encontrado. Todos também
tem o dever de zelar pelos matérias utilizados afim de serem
reaproveitados.
Compõe dos seguintes colaboradores:
Todos os participantes

OBJETIVO DA EBF
A Escola Bíblica de Férias tem por objetivo proporcionar aos
participantes (crianças e adolescentes) muito conhecimento
bíblico (Jesus e sua Palavra) de maneira prazerosa e divertida
seguido de atividade manual, brincadeira,
histórias com fantoches, músicas e etc. Tudo isso nas férias,
onde os
participantes terão maior disponibilidade. Trata-se de um
programa especial, pois será realizado em apenas um dia.
TEMA
Com Jesus sou mais que vencedor
ENSINO PRINCIPAL
A confiança em Deus / BASE BÍBLICA: AP. 5.5.
OBJETIVO DO ENSINO
A criança salva saberá que ainda que encontre dificuldade em
seu caminho se fizer o que é certo seguindo o exemplo de Jesus
e ajudando ao próximo sempre vencerá.
NÃO SALVOS
A criança precisa receber Jesus como seu Salvador e segui-lo
confiando em Deus.
VERSÍCULO PRINCIPAL
“NÃO CHORES; EIS AQUI O LEÃO DA TRIBO DE JUDÁ, A RAIZ DE
DAVI, QUE VENCEU
AP.5.5
PS: É de extrema importância que todos os colaboradores deste
evento saibam de cor o versículo principal, afim de, auxiliar os
participantes a também fazê-lo.

PALAVRAS – CHAVE

Jesus é o Leão da Tribo de Judá
A primeira comunidade cristã passou a considerar a Jesus como
a imagem do Leão da tribo de Judá que venceu o inimigo, foi
morto na cruz, mas ressuscitou, derrotando a morte.
Jesus, o Leão de Judá, rugiu poderosamente diante do poder do
mal, declarando a sua derrota. Na Sua ressurreição, Jesus
mostrou ao inimigo que Ele é a autoridade, dele é o Governo na
terra e que o poder do mal já está derrotado, ele não tem lugar
no território de Deus.
A raiz de Davi = Significa que é da Descendência de Davi as
profecias já diziam que viria o Messias para salvar o povo de
Deus Davi era considerado já uma pessoa justa e que lutava por
esse povo.
(Is 11, 1-2); “Um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento
brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor,
Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de prudência e
de coragem, Espírito de ciência e de temor ao Senhor. Sua alegria
se encontrará no temor ao Senhor”.
QUE VENCEU: Jesus venceu o pecado o mundo e quando foi
tentado também venceu vamos falar também de Davi que
venceu uma batalha contra um leão e o urso para defender suas
ovelhas.

CRONOGRAMA GERAL
14h00 – ABERTURA / QUEBRA GELO
14h15 – SEPARAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA
14h25 – DISTRIBUIÇÃO EM SALAS
14h30 – INICIO DO CIRCUITO
HORÁRIO

SALA DE
ATIVIDADES

SALA DE
BRINCADEIRAS

SALA DE
HISTÓRIA

14h30 - 14h55

1 – 5 anos

6 – 9 anos

10 – 14 anos

15h00 - 15h25

10 – 14 anos

1 – 5 anos

6 – 9 anos

15h30 - 15h55

6 – 9 anos

10 – 14 anos

1 – 5 anos

16h10 – SALÃO PRINCIPAL / ATIVIDADES ENTRE EQUIPES
16h30 – PREMIAÇÃO
16h50 – ENCERRAMENTO
17h00 – LANCHE
17h30 – DESPEDIDA GERAL / ARRUMAÇÃO E LIMPEZA
DESCRIÇÃO DO CRONOGRAMA
ABERTURA / QUEBRA GELO
Os participantes serão atraídos até o salão principal de forma a
ficarem todos juntos. Cada monitor deverá interagir com os
mesmos. Deve ser explicado o evento, mencionado o tema e o
versículo principal.
QUEBRA-GELO: Poderá ser músicas agitadas, que animem os
participantes,referente ao tema e/ou versículo principal incluindo
brincadeiras de vivo/morto;
estátua; desafio de dança, etc.
.

SEPARAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA
Os participantes serão separados em 3 (três) equipes sendo
estas:
1- 5 anos / 6 – 9 anos / 10 – 14 anos.
É importante destacar as equipes por cores.
Ex:
Azul, Amarelo e Vermelho, a identificação será mais apropriada
DISTRIBUIÇÃO EM SALAS
Os participantes, já separados por faixa etária e cor, serão
direcionados a sala
inicia segundo cronograma de circuito. Cada monitor
responsável por sua equipe deve acompanhá-la em todas as
estações do circuito servindo de auxílio ao responsável pela
estação local.
INICIO DO CIRCUITO
Os participantes devem respeitar cada estação do circuito não
podendo estar em outra que não seja a sua. Cada monitor tem
o dever de manter a ordem entre os participantes para que
haja o devido respeito entre as estações. A troca deve respeitar
a ordem e horário do cronograma descrito abaixo.

HORÁRIO
14h30 - 14h55
15h00 - 15h25
15h30 - 15h55

SALA DE
ATIVIDADES
1 – 5 anos
(AZUL)
10 – 14 anos
(VERMELHO)
6 – 9 anos
(AMARELO)

SALA DE
BRINCADEIRAS
6 – 9 anos
(AMARELO)
1 – 5 anos
(AZUL)
10 – 14 anos
(VERMELHO)

SALA DE
HISTÓRIA
10 – 14 anos
(VERMELHO)
6 – 9 anos
(AMARELO)
1 – 5 anos
(AZUL)

SALÃO PRINCIPAL / ATIVIDADES ENTRE EQUIPES
Os participantes devem retornar ao salão principal (inicial).
Deverão ser feitas perguntas sobre o que foi aprendido para
computar pontos para as equipes, porém as perguntas devem ser
equivalentes as faixas etárias para não causar
injustiças com as equipes.
PREMIAÇÃO
Os participantes receberão prêmios conformes os quesitos: maior
número de participantes / maior pontuação de participação.
Dentre esses quesitos, poderá ainda ser separado em feminino e
masculino.
ENCERRAMENTO
O encerramento deve ser feito de forma a atrair os participantes
para a próxima EBF. Deve conter músicas e repetição do versículo
principal; informações sobre cultos e atividades da igreja e
orientação para o lanche / despedida.
LANCHE
O lanche deve ser orientado no momento do encerramento, de
forma a esclarecer que o participante deverá esperar sua vez de
recebê-lo e que logo após poderá ir embora comendo ou não na
igreja.
O lanche deve estar totalmente pronto no momento da entrega.
Os monitores devem ajudar e organizar sua equipe.
E se possível aguardar o término do evento para lanchar ,assim
durante o lanche conversaremos sobre o evento.

DESPEDIDA GERAL / ARRUMAÇÃO E LIMPEZA
Nesse momento, todos devem lembrar as crianças e seus pais,
que ainda estão no local, que o evento oficialmente terminou e
que será preciso arrumar e limpar tudo. Educadamente, pedimos
para irem para suas casas.

SALAS: HISTÓRIA / BRINCADEIRAS / ATIVIDADE MANUAL
As atividades devem ser ministradas de acordo com cada faixa
etária, de forma a atender as necessidades de todos os
participantes. Devem estar
devidamente identificadas e decoradas.

HISTÓRIA
BASE BÍBLICA: AP.5.5
Davi era um menino pastor. Ele cuidava do rebanho de ovelha
que cobria a campina. Aqueles animais fofinhos eram seus
amigos. Todas as noites ele dormia perto delas. Durante o dia, ele
as guiava aos campos de grama verdejante e junto a quietas
fontes de água, onde as ovelhas podiam beber em segurança.
[Tocar as ovelhas de maneira protetora.]
Davi não tinha
medo, nem se sentia sozinho, por que Deus estava com ele.
Assim como Davi cuidava bem das ovelhas [tocar as ovelhas], e as
conhecia pelos nomes, Deus, o Grande pastor, cuidava bem de
Davi.
“Preciso ficar atento!”pensava Davi
quando sentia vontade de tirar uma soneca. “Uma ovelhinha
pode se afastar do rebanho enquanto eu durmo.” [Apontar duas
a três crianças para que se afastem do
rebanho.]
Para se manter-se acordado, muitas vezes ele
se sentava numa pedra alta e dedilhava a harpa que levava
sempre com ele. [Fazer de conta que toca harpa.] Com voz
sonora, ele cantava: “O Senhor é meu pastor, nada me faltará.”
Salmo 23:1, ARA.
Se Davi, com o canto do olho percebesse um movimento, ele
largava a harpa e agarrava a funda. [Mostrar o estilingue.] Ele
sempre carregava pedras lisas e redondas, e as deixava à mão,
caso alguma coisa ameaçasse as ovelhas. Certo dia, Davi viu um
leão de pelo dourado agachado no meio do mato que ficava à
beira da água. O feroz animal tinha um cordeiro em sua boca.
Perseguindo o leão, Davi atirou uma pedra com sua funda.

“Zas!” A pedra voou pelo ar e atingiu o leão. Então, Davi lutou
com o leão apenas com as mãos. Logo o leão estava fora de ação.
O Leão soltou o cordeiro e caiu no meio do mato onde estava.
Davi rapidamente cuidou do cordeiro ferido. Ele colocou sua
funda na bolsa de pastor e caminhou entre as ovelhas, contandoas cuidadosamente [contar as ovelhas], certificando-se de que
nenhuma delas estivesse machucada! Davi estava contente de
que o Senhor o havia ajudado a proteger suas ovelhas.
Em seguida, Davi se sentou mais uma vez em sua pedra, e voltou a
tocar sua harpa. Desta vez ele cantou: “Ainda que eu andasse pelo
vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, por que tu
estás comigo.”Salmo 23:4,ARA.
Outro dia, Davi decidiu levar as ovelhas para as montanhas. Ali, as
ovelhas poderiam pastar em pastos novos. Mas havia muitos
perigos nas montanhas. Ursos viviam em cavernas nas encostas
das montanhas, e muitas vezes saiam em busca de alimento.
Davi que observava atentamente os cordeiros, notou um
movimento no mato mais alto que havia ali perto. Imediatamente
ficou alerta! Um enorme urso marrom estava andando no meio
do capim alto, perto dos cordeiros. De repente, ele correu em
direção a um de seus cordeiros. Estendendo uma pata, agarrou o
animalzinho lanudo.
- Oh, não! – gritou Davi. Ele pegou rapidamente sua funda, mirou
o alvo e avançou. Pam! A pedra feriu o urso com tanta força que
ele grunhiu. Mas ele não largou o cordeiro. Davi correu o mais
rápido que pôde e agarrou o cordeiro. Depois, lutou com o urso
até o grande animal cair. Mas uma vez o Senhor ajudara Davi a
salvar sua ovelhinha.

Naquele entardecer, enquanto Davi levava as ovelhas de volta ao
aprisco, talvez tivesse cantado: “Bondade e misericórdia
certamente me seguirão todos os dias da minha vida; e habitarei
na casa do Senhor para todo o sempre.”Salmo 23:6, ARA.
Analisando
Dar tempo para respostas. Na Bíblia quem é o bom pastor?
(Deus; Jesus.) Quem são os cordeiros de Deus? (Nós) Onde vocês
se encaixam nessa historia? (Eu sou cordeiro de Deus – ou filho
ou filha de Deus. Alguns da idade de vocês não podem se ver na
historia, mas outras crianças se identificarão com ela.) Quais são
as boas – novas sobre o amor e a graça de Deus nessa historia?
(Jesus nos salva e cuida de nós.) Vamos dizer juntos a nossa
mensagem:

BRINCADEIRA
1 – 5 ANOS
LIVRO: JOGOS E BRINCADEIRAS BIBLICAS
Editora Santos / 6º Edição 2011
6 – 9 ANOS
LIVRO: JOGOS E BRINCADEIRAS BIBLICAS
Editora Santos / 6º Edição 2011
10 – 14 ANOS
LIVRO: JOGOS E BRINCADEIRAS BIBLICAS
Editora Santos / 6º Edição 2011
ATIVIDADE MANUAL
1 – 5 ANOS PINTE O URSO
6 – 9 ANOS LEÃO PARA MONTAR
10 – 14 ANOS QUESTÕES PARA RESPONDER

MATERIAL
Decoração + Brincadeiras + Atividades
- Bexiga COLORIDA para arco Nº 7 (aprox 10 pacotes c/ 50un
cada)
- Bexiga AZUL, VERMELHA, AMARELA Nº 7 (aprox 1 pacote c/
50un cada)

