LIVRO DOS COOPERADORES
E PROFESSORES
EBF 2015

1. PREPARAÇÃO DOS MONITORES E PROFESSORES
Separe tempo, na semana anterior à classe, para:
- Oração
- Leitura da lição
- Fixação dos objetivos da aula - síntese do que o aluno aprenderá Exemplo:
Aula sobre confiança em Deus
Síntese do ensino – a oração é importante porque é um recurso que Deus nos dá para
nosso crescimento e vitória espiritual.
Aplicação prática: levar o aluno a confiar no Senhor diariamente.
- Preparação da aula em si (recursos didáticos, interações com os alunos, planejamento
da aula)
– buscando despertar o interesse do aluno e motivá-lo para a aprendizagem

2. NA CLASSE:
O professores e cooperadores precisa chegar com antecedência de no mínimo 30
minutos, para prepara os materiais e ajustar o local (arrumação de cadeiras, ventilação,
iluminação, etc.).
Ao entrarem os alunos, postado á porta, cumprimenta-os pelo nome e mostra
satisfação em que eles tenham vindo.
Anota os nomes dos presentes e, se houver visitantes, nome e endereço.
A seguir, no horário exato, inicia a EBF com uma oração. Então procede com o
cronograma.

1. Leitura Bíblica
É o texto bíblico no qual se baseia a história da lição. A leitura sempre é recomendada,
mesmo que depois o professor conte a história posteriormente.
Caso a leitura seja longa, e os alunos de pouca idade, pode-se abreviar ou lê-la de
modo dinâmico (exemplo: se há 2 personagens, o professor e um aluno escolhido lêem
responsivamente o trecho da fala respectiva a cada personagem).

2. Apresentação do tema ou da história
Pode-se iniciar a aula com perguntas sobre o texto, o com uma explanação direta
sobre o mesmo.
Caso a aula seja sobre história bíblica, sugere-se utilizar figuras ou outros recursos
para tornar atraente o ensino.
É importante o professor ter em mente que esta não é somente a hora de se contar
uma história,mas sim o momento de transmitir ao aluno as verdades divinas.
3. Ponto de Contato – Aplicação da Lição
É o momento de fazer um fechamento do assunto ou da história bíblica, destacando
lições que se apliquem ao dia-a-dia e à faixa etária de seus alunos.
Também, você pode aproveitar para avaliar o que aprenderam fazendo perguntas
para as crianças.

4. Atividades
É hora de usar a simpatia. O professor e os monitores devem dar muita atenção ao
aluno nesta fase. É neste momento que ele vai dar o retorno de tudo o que
aprendeu .

5. Memorização do Texto
É o momento das crianças memorizarem o texto bíblico principal. Utilize um
suporte visual para essa parte
(cartaz ou gravuras).

6. Encerramento
É o último contato em sala e você deve proceder de tal forma que seu aluno perceba
sempre uma porta aberta para ele voltar e, de preferência, trazendo visitantes.
Apresentam-se os visitantes e lembram-se dos aniversariantes.
Sempre encerre sua aula com uma oração, dê oportunidade para um aluno fazê-la.
Não se esqueça de despedir os alunos com sorriso sincero.

PROGRAMA ESPECIAL EBF 2015
IGREJA BATISTA NACIONAL - SANTANA DE PARNAÍBA
DATA: 25/ julho / 2015
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
seguimos em EBF 2015 a com mais 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 “ Eu quero recomeçar 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

.

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

Eu quero Recomeçar.
ENSINO PRINCIPAL
Falar da Aliança entre Deus e seu povo/ BASE
BÍBLICA: Genesis 9:12
OBJETIVO DO ENSINO
De aliança em aliança Deus prosseguiu na execução do seu plano
de salvação dos homens, sempre oferecendo novas
oportunidades. E em todas as alianças estava a pessoa de Jesus.
Por isso todas as vezes que nossa criança ver um Arco de Chuva
no céu, saberá que Deus está chamando a atenção para a
aliança perfeita que é Jesus, que veio para salvar o homem da
perdição eterna. Jesus, a perfeita aliança.

"Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é
derramado por muitos, para remissão de pecados" (Mateus
26.28).
A nova aliança é superior à antiga: "Mas agora alcançou ele
ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de UM
MELHOR CONCERTO, que está confirmado em melhores
promessas" (Hebreus 8:6).
E as melhores promessas são sobre os que se arrependem têm
seus pecados totalmente perdoados (Hebreus 8.12); um novo
coração e uma nova natureza recebem aqueles que
verdadeiramente amam e obedecem a Deus; são recebidos
como filhos de Deus; têm experiência maior em relação ao
Espírito Santo.

1.1 – Para as Crianças não salvas:
Aliança significa pacto, acordo, ajuste, concerto quando nossa
criança salva aprender sobre isso ela vai poder lembar que fez
uma aliança com Deus e se não está cumprindo, sendo obediente
,não tem crescido espiritualmente que ela saiba que essa aliança
também garante concerto. A iniciativa do concerto sempre foi de
Deus, que estabelece as condições. Mas porque Deus gosta tanto
de fazer aliança com o homem, se bem sabemos que em sua
maioria o homem acaba por quebrar esta aliança, e com certeza,
também acaba por entristecer o coração de Deus, que jamais
falhou na sua parte, pois a sua palavra relata que mesmo que
sejamos infiéis, Ele, Deus, continua fiel (II Tm-2:13).
Uma aliança é usada em um casamento, para que quando
olharem em uma pessoa e ver em sua mão esquerda uma
aliança, saibam que aquela pessoa já tem uma aliança com outra
pessoa. Que nossa criança salva se pregunte será que é possivel
perceber que tenho uma aliança com Cristo Jesus através de
minhas atitudes ?

1.2 – Para Crianças Salvas:
Para a criança não salva que ela possa ver que o nosso Deus é
verdadeiramente um Deus de alianças. Mas porque Deus gosta
tanto de fazer aliança com o homem, se bem sabemos que em
sua maioria o homem acaba por quebrar esta aliança, e com
certeza, também acaba por entristecer o coração de Deus, que
jamais falhou na sua parte, pois a sua palavra relata que mesmo
que sejamos infiéis, Ele, Deus, continua fiel (II Tm-2:13). Assim,
além da aliança feita com Noé, através do seu filho Jesus a nova
aliança foi selada com o sangue de Jesus, com seu sacrifício
voluntário, com sua morte expiatória.
É possivel que ela tenha também uma aliança com Deus.E assim
ter todas as bençãos garantida em sua palavra.

PALAVRAS – CHAVE
“Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre
mim e voçês.”
Genesis 9:12
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.
1. Este é o sinal ... Arco Iris, Arco Celeste, Arco da
Aliança, ou Arco da Chuva).
Esse arco é um fenômeno óptico e meteorológico
que separa a luz do sol em seu espectro
(aproximadamente) contínuo quando o sol brilha sobre
gotas de chuva. Deus resolve usar um arco que a muito
tempo havia sido esquecido, e quase apagado da
memória do homem para estabelecer um concerto. E essa
aliança tinha e ainda tem sete cores conforme a nossa
percepção visual.
. 2. Aliança ... Aliança significa pacto, acordo, ajuste,
concerto. Uma aliança só pode ser firmada entre duas
partes, pois ninguém faz aliança consigo mesmo. Assim
uma aliança é usada em um casamento, para que quando
olharem em uma pessoa e ver em sua mão esquerda uma
aliança, saibam que aquela pessoa já tem uma aliança
com outra pessoa.
Teologicamente, a aliança diz respeito a concerto entre
Deus e o seu povo, pois na bíblia a palavra aparece como
concerto, pacto, e aliança. O Antigo Testamento é
chamado Antiga Aliança, e o Novo Testamento, Nova
Aliança.
3. Entre mim e voçês. Deus que é amável e
misericordioso, faz uma aliança com Noé, uma aliança de
que não mais destruiria a terra com água (Ele não
destruiria. Mas o homem é bem capaz!). Esta aliança foi
representada por um arco colocado no céu.

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

HORÁRIO

14h30 14h55
15h00 15h25
15h30 15h55

SALA DE
SALA DE
SALA DE
ATIVIDADE BRINCADEI HISTÓRIA
S
RAS
1 – 5 anos 6 – 9 anos
10 – 14
anos
10 – 14
1 – 5 anos 6 – 9 anos
anos
6 – 9 anos
10 – 14
1 – 5 anos
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

SALA DE
BRINCADEIRA
S
1 – 5 anos
6 – 9 anos
(AZUL)
(AMARELO)
10 – 14 anos 1 – 5 anos
(VERMELHO) (AZUL)
6 – 9 anos
10 – 14 anos
(AMARELO) (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.

O RELATO DO CONTEXTO
Todos nós conhecemos o relato da história em que Deus, resolve
destruir, aniquilar, de uma vez, um povo que havia se contaminado,
corrompido pelo maior câncer que ainda vem matando homens e
mulheres, O PECADO. Porém a humanidade não seria aniquilada por
completo, pois ao olhar do céu, Ele vê um homem chamado Noé, e a
bíblia diz que este homem era justo.
Deus então chama Noé (do Hebraico significa REPOUSO,
DESCANSO)e manda que ele construa uma arca, que tipologicamente
representava a pessoa de Jesus, e nesta arca coloque um casal de casa
espécie de animal, e segundo alguns estudiosos, eram cerca de oito mil
animais, ou quatro mil casais. E que também, Noé divulgue uma
mensagem de salvação, dizendo ao povo que Deus iria destruir a terra
com água. Mas todos começaram caçoar da cara de Noé, pois já havia
muitos anos não chovia na terra onde habitavam os viventes.
Isto nos dá o amparo legal de crer que se a muitos e muitos anos
não chovia na terra, então a mente do homens já havia se esquecido de
como era boa uma boa chuva torrencial, e se há muito tempo não chovia,
até alguns alimentos que dependiam das chuvas, eles já se esqueceram
do gosto.
Assim somos nós, pois quando se passa muito tempo que não
provamos de algo, acabamos por desacreditar que este algo ainda possa
acontecer novamente. Uma grande verdade é que o ser humano de um
modo geral, tem maior indice de credibilidade, quando ele pode ver o que
deseja.
Assim tudo acontece, por quarenta dias e qurenta noites, uma
abundante chuva cai sobre a face da terra, incobrindo o mais alto monte
existente. Então, passados os dias, Noé vendo que a chuva havia cessado,
decide então soltar uma ave, a saber, uma pomba, para então saber se
realmente as águas haviam baixado sobre a terra.
Como as águas
já haviam baixado, Deus que havia fechado a única porta da arca, agora a
abre e Noé e sua familia saem para novamente povoarem a terra. Mas
Deus que é amável e misericordioso, faz uma aliança com Noé, uma
aliança de que não mais destruiria a terra com água (Ele não destruiria.
Mas o homem é bem capaz!). Esta aliança foi representada por um arco
colocado no céu.

REFÊRENCIAS BÍBLICAS
Estudos Bíblicos
"AS SETE CORES DA ALIANÇA COM DEUS"
Publicado em 10 de janeiro de 2010
AS SETE CORES DA ALIANÇA COM DEUS
Pr. Alexandre Augusto
Itajubá/MG
Redigida Em: 09/01/10
Igreja do Evangelho Quadrangular
www.pralexandreaugusto.wordpress.com.br
HISTÓRIA BÍBLICA

Fonte:
Histórias Biblicas com a Tia Célia
Site :
http://www.historiasbiblicas.advir.com/
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
You tube

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

