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HINO - Nosso gênero vem de Deus (Trio R3) 
Sou menino 
Sou menina 
Lalaia 
 
O bondoso criador 
Fez meninos e meninas 
Macho e fêmea os criou 
A palavra nos ensina 
Não nasci no corpo errado 
O meu criador amado desenhou um corpo pra mim 
 
Sou menina, menina feminina 
Sou menino, menino masculino 
Não somos acidentes nem erros divergentes 
Somos feitos pelo criador 
 
Sou menino diferente das meninas tão legais 
Sou menina feminina isso é lindo e bom demais 
Nosso gênero vem de Deus e não pode ser mudado 
Me aceito como sou, vou cumprir o meu chamado 
 
Ieieié 
 
Sou menina, menina feminina 
Sou menino, menino masculino 
Não somos acidentes nem erros divergentes 
Somos feitos pelo criador 
 
Sou menino diferente das meninas tão legais 
Sou menina feminina isso é lindo e bom demais 
Nosso gênero vem de Deus e não pode ser mudado 
Me aceito como sou, vou cumprir o meu chamado 
 
Lalaiá 
Me aceito como sou! 
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                  Palavra do Pastor Presidente 
A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Timon, busca através da EBD 
construir um modelo pedagógico que atenda suas necessidades de alcançar sua 
identidade cristã e com conhecimento de causa conservá-la. 

Movidos pela força do Senhor, e amor pela causa santa, a EBD tem conseguido 
vitórias que demonstram o compromisso com a igreja do Senhor Jesus Cristo. 

Aprimorar o conhecimento em quanto é feita sua devida aplicação, é ter visão de 
um futuro próspero. É fato: “a semente plantada hoje, determina o fruto de 
amanhã”. 

Os rastros deixados pela EBD, provam que ela tem sido um instrumento especial 
de educação cristã. 

O trabalho feito pela EBD fortalece a visão doutrinária, quando apresenta os 
aspectos fundamentais da nossa fé cristã. Em sua missão, ela vai mais longe 
ainda, pois sua vocação é formadora, evangelizadora e missionária. 

O valor da Educação Cristã, trabalhado pela EBD, está diretamente ligado na 
contextualização da mensagem bíblica com o cotidiano do discípulo, visando dar-
lhe sempre condições de atingir a maturidade cristã. 

Fazendo uso das sábias palavras do apostolo Paulo, diríamos a todos que 
andassem, NVI Cl 2.7 “...enraizados e edificados nele, firmados na fé, como 
foram ensinados...”. Com a bênção do Senhor, tenham um bom encontro 
pedagógico. 

Euvaldo Pereira de Sá 
Pastor Presidente da AD Timon 
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                    Palavra do Superintendente 
Amados(as) em Cristo Jesus, 
 
A paz do Senhor seja convosco! 
Sejam bem vindos(as) ao Primeiro Encontro pedagógico 2018!  

Parabéns pelo material que tens em mãos! 
Diante da urgência de uma consistente consideração ao tema Ideologia de gênero 
tão explorado pelo “mundo” em seu continuado sistema de desconstrução de tudo que 
está embasado na plataforma família, fé, estado e democracia. A igreja por sua vez não 
pode omitir-se diante de tamanho desafio ou fingir que não está a ver o perigo que tão de 
perto nos rodeia. O conjunto de ideias que formam a Ideologia de gênero vai ter seu 
avanço normal assim como as águas de um riacho tem seu encontro com um rio, que por 
sua vez em caudal mais volumoso desliza até desaguar no oceano. Como instrumento de 
Deus para servir esta geração, assim a Superintendência Geral da Escola Bíblica 
Dominical ver cada um(a) participante desta capacitação, esperando em Deus que o 
vosso contributo venha ser uma mais valia para os nossos meninos e meninas que estão 
expostos(as) hoje aos assédios de tão devastadora ideologia de gênero. Da nossa parte, os 
sinceros agradecimentos ao nosso Pastor Presidente Euvaldo Sá, que mais uma vez tem a 
nós facultado toda a liberdade para um empreendimento que somente a eternidade 
revelará a sua real importância. Ao Santo ministério local, nossos agradecimentos pelo 
apoio. Aos superintendentes de EBDs, que de forma denodada têm dado tudo de si para a 
melhoria de cada escola dominical o nosso abraço e admiração. Aos professores(as) 
desejamos uma excelente capacitação. 
AO ETERNO SENHOR, toda honra, glória e louvores.  

Obrigado, Timon – MA, Abril de 2018 

José Ribamar Feitosa do Nascimento, Pastor - Superintendente Geral da EBD 
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MODELO DE CAMISA 
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MODELO DE CONVITE 
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                  Palavra da Coordenação Infantil 
Com o coração transbordante de alegria cumprimentamos a todos (as) na Paz do 
Senhor! 

Com a urgência de resgatarmos nossas crianças das armadilhas de Satanás e 
instruí-las no caminho da Salvação preparamos sob as instruções do Senhor este 
material com relevante tema para os dias atuais. 

E você, professor, é o instrumento que Deus quer usar nesta geração. Esperamos 
que seja proveitoso e produza frutos para eternidade. 

Nossos agradecimentos ao Todo Poderoso pelo privilégio da salvação; ao nosso 
Pastor Presidente Euvaldo Pereira de Sá pelo incontestável apoio, à Direção Geral 
da EBD na pessoa do Pastor Ribamar Feitosa e a você querido professor (a), 
motivo de nossos maiores esforços nesta capacitação. 

Aproveitem e inspirem-se! 

 

Fernanda Beatryz Sousa Rodrigues 
Coordenadora Infantil da EBD 
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ORIENTAÇÃO 
 
ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS 
 
DATA: 19 A 21 DE JULHO DE 2018 
 
TEMA PRINCIPAL: NOSSO GÊNERO VEM DE DEUS 
 
VERSÍCULO-CHAVE: Assim Deus criou (...) homem e mulher 
(Gênesis 1:27) 
 
A EBF tem por objetivo atrair as crianças à igreja para proporcionar-
lhes momentos de alegria, interatividade e principalmente 
aprendizado da Palavra de Deus, sejam em manhãs ou tardes 
divertidas, conforme organização da equipe local. O Tema “Nosso 
gênero vem de Deus” carrega a necessidade urgente e iminente de 
reforçarmos em nossas crianças a ideia da criação original de Deus 
e seu projeto para as famílias. Que nosso empenho e forças sejam 
todos empregados na proteção de nossas crianças e no ensino da 
genuína Palavra de Deus, pois Satanás com seus ardis não tem 
poupado esforços para arrancá-las da presença do Senhor. Faça 
sua parte! Abrace essa causa!  
 
OBJETIVO GERAL:  
 
O Tema “Nosso gênero vem de Deus” tem como objetivo ensinar às 
crianças que tudo que Deus fez no ato da criação foi perfeito, dando 
ênfase aos termos usados na Bíblia: macho e fêmea; homem e 
mulher. 
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MODELO DE CRACHÁ 

 



 

20 
 

MODELO DE CARTAZ 
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SUGESTÃO PARA PROGRAMAÇÃO 
 

PRIMEIRO DIA 
 

SUBTEMA 1: A CRIAÇÃO PERFEITA 
VERSICULO: E DEUS VIU QUE TUDO QUE HAVIA FEITO ERA 
MUITO BOM. GÊNESIS 1:31 
HISTORIA: A CRIAÇÃO (GÊNESIS 1) 
OBJETIVO: ENFATIZAR A CRIAÇÃO DOS ANIMAIS MACHO E 
FÊMEA, HOMEM E MULHER 
 
 
HORA DA HISTÓRIA: 
 
TIPO: Narrativa com uso de recursos visuais 
 

A história poderá ser contada de 03 (três) formas diferentes. 
A primeira é através de uma “Luva da criação” onde cada 

dedo corresponderá a um dia da criação, incluindo a palma da mão 
e o dorso, conforme figura abaixo: 

 

   
 
A segunda forma é através de palitinhos da criação que 

estarão escondidos dentro de 7 (sete) caixas, à medida que for 
contando a história vai abrindo as caixas, dando maior ênfase nos 
dias 5  e 6, conforme figura abaixo: 
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A terceira e última forma é através de um recurso visual que vai se 
abrindo à medida que a história vai sendo contada, conforme figura 
abaixo: 
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- Você ora por sua família? 

- O que uma família precisa para ser feliz? 

 

2 – Protegendo a família: 

O(a) professor (a) formará um círculo com um determinado numero 
de crianças e dentro desse círculo um segundo grupo 
representando a família. Do lado de fora ficará um invasor que 
tentará a todo custo furar o bloqueio. O objetivo é que as crianças 
que formam o cerco não deixem o invasor adentrar, protegendo 
assim a sua família. 
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SUGESTÃO DE ATIVIDADES MANUAIS 

COLAGEM FAMILIA COM PALITO DE PICOLÉ 

 

PORTA RETRATO FAMÍLIA COM PALITO DE PICOLÉ 

 

SUGESTÃO DE DINÂMICA 

1 – Cada criança receberá um balão e ao sinal do(a) professor (a) 
responderá perguntas simples sobre o comportamento familiar, sem 
no entanto deixar o balão cair. Ao final da dinâmica o professor 
explicará que aquele balão representa a nossa família, a qual 
merece cuidados e toda nossa dedicação. 

Exemplos de perguntas: 

- Você é uma criança obediente? 

- Você ajuda nas tarefas domésticas? 
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SUGESTÕES DE LEMBRANCINHAS 
 
Máscara de bichinhos (macho e fêmea) 
 

 
 
 
Pirulito com mundo - globo terrestre 
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Saquinho surpresa com bichinhos. 
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SUGESTÃO DE LEMBRANCINHAS: 
Bigode com gravata de E.V.A. para os meninos 

 

Presilha com florzinha para as meninas 

 

 



 

16 
 

TERCEIRO DIA 
 
SUBTEMA 3: A FAMÍLIA DE JESUS 
VERSÍCULO: O NASCIMENTO DE JESUS FOI ASSIM: MARIA, A 
SUA MÃE, IA CASAR COM JOSÉ (MATEUS 1:18 a) 
 HISTORIA: A ESCOLHA DE JOSÉ E MARIA COCMO CASAL 
PARA SEREM OS PAIS DO SALVADOR AQUI NA TERRA. 
OBJETIVO: DEMOSTRAR QUE A VINDA DO SALVADOR AO 
MUNDO SE DEU ATRAVÉS DE UMA FAMÍLIA CONSTITUIDA 
POR HOMEM E MULHER (JOSÉ E MARIA), EXPLICAR QUE 
DEUS AMA E HONRA A FAMÍLIA.  
 
 
 
TIPO: A professora irá utilizar 9 (nove)  sacolinhas de papel 
numeradas como se fossem presentes, da seguinte forma: 1 – 
homem; 2 - mulher; 3 - anjo; 4 - jumento; 5 – boi; 6 – pomba; 7 -  
ovelha; 8 - estrela; 9 - bebê. À medida que a história vai sendo 
contada as figuras são retiradas das sacolas e coladas em um 
mural ou quadro. É importante destacar o papel de José e Maria 
como casal e família no cuidado do pequenino Jesus. 
 
Outra maneira de contar a história é pedir a ajuda dos jovens para 
uma caracterização dos personagens acima já citados, e à medida 
que a historia vai sendo narrada os personagens entram e encenam 
os fatos. 
 
Para finalizar o(a) professor(a) utilizará a luvinha da família e à 
medida que o louvor (É feliz o lar – 3 Palavrinhas) vai sendo 
cantado os integrantes da família, segundo o propósito de Deus, 
vão sendo colados. Como no modelo abaixo: 
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Saquinho de doces com prendedor de bichinhos 

 
 
 
SUGESTÃO DE ATIVIDADE MANUAL 
 
PINTURA (PARA CRIANÇAS MENORES) 
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LIGAR OS ACONTECIMENTOS AO DIA (PARA CRIANÇAS 
MAIORES) 
 

 
 
 
SUGESTÃO DE DINÂMICA: 
 
Dividir as crianças em meninos e meninas e desenvolver uma 
competição entre elas pergunatndo o que Deus criou nos sete dias. 
Por exemplo:  
-Meninos, o que Deus criou no primeiro dia? 
-Meninas, o que Deus criou no segundo dia? 
 
Ao final fazer uma premiação simbólica para a equipe vencedora. 
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SUGESTÃO DE ATIVIDADE 

 
 
SUGESTÃO DE DINÂMICA: 
 
1 - Gideão x Rute: Você cantará o esse corinho bem conhecido e 
com a participação de homens ou uso de fantoches masculino e 
feminino fará uma divertida competição entre meninos e meninas.  
 
 
2 - Fazer uma pista com círculos rosas de um lado e azul do outro; 
escolher 2 crianças (1 menino e 1 menina) para representar as 
equipes. Fazer perguntas referentes às quatro histórias contadas, à 
medida que forem acertando pula-se uma casa, se errarem volta 
uma casa. Vence a equipe que chegar primeiro. É importante que 
as crianças de cada equipe se envolvam na hora das respostas. 
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SUGESTÕES DE LEMBRANÇAS 

 

Coroas de E.V.A. ou papel cartão (Rosa para as meninas e azul 
para meninos)  

 

 

 

Ponteira de lápis princesas e príncipes 
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SEGUNDO DIA 
 
SUBTEMA 2: MENINOS E MENINAS DA BÍBLIA 
VERSÍCULO: DEIXE QUE AS CRIANÇAS VENHAM A MIM 
(MATEUS 19.14a) 
HISTORIA: MIRIÃ – MENINA INTELIGENTE, SAMUEL- MENINO 
ADORADOR, SERVA DE NAAMÃ – MENINA MISSIONÁRIA, 
MENINO DA MULTIPLICAÇÃO - MENINO CORAJOSO.  
OBJETIVO: TRABALHAR AS CARACTERÍSTICAS PECULIARES 
DE 4 (QUATRO) CRIANÇAS QUE SE DESTACARAM NA BÍBLIA, 
SEMPRE COM ENFASE NAS DIFERENÇAS ENTRE MENINOS E 
MENINAS.  
 
 
HORA DA HISTORIA 
 
TIPO: Utilizar recursos visuais para contar de forma sucinta as 
histórias das quatro crianças, dando ênfase às suas características 
e estimulando os alunos a desenvolverem as mesmas qualidades 
dos exemplos da Bíblia (Podemos usar materiais recicláveis, tipo 
caixas leite ou rolinhos de papel higiênico para fazer os 
personagens ou fazer um quadro e colar os personagens divididos 
em meninos e meninas, enfocando nas diferenças e estimulando 
uma competição entre ambos os sexos) 
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Introdução 
 
Inicie fazendo perguntas claras aos seus alunos cujas respostas 
sejam meninos ou meninas, de acordo com  a resposta os meninos 
se levantam e gritam: MENINOS!!!; caso a resposta seja menina, 
elas se levantam e gritam: MENINAS!!! 

Por exemplo: - Quem usa saia?  

Então as meninas devem se levantar e gritar: - MENINAS!!! 

- Quem brinca de carrinho?   

Nessa hora os meninos se levantam e gritam: - MENINOS!!! 
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E assim você demonstra para seus alunos as diferenças entre os 
sexos, mas diga que ambos tem suas qualidades e merecem 
respeito. Faça essa introdução e depois inicie a história.  

 

 Desenvolvimento 
 
Contar as histórias: 

1- Miriam – Uma menina inteligente (Gênesis 2:4) 

 Em nenhum momento registra-se que Miriam seguiu seu irmão a 
mando de sua mãe, ela fez tudo por iniciativa própria e por sua 
inteligência. 

2 - Samuel – Menino adorador (1Samuel 3:1) 

Demonstre que apesar de ser criança também é possível servir a 
Deus e ser verdadeiro adorador.  

3 – Serva de Naamã – Menina missionária (2 Reis 5:2) 

Essa menina estava longe da sua casa e de sua família era apenas 
uma escrava e tinha tudo para ser uma criança triste, no entanto a 
presença do Senhor a enchia de fé e sabedoria para anunciar a 
verdade de Deus. 

4 – Menino da multiplicação – Menino corajoso (João 6:9) 

Aquele menino foi corajoso ao enfrentar a multidão e se apresentar 
para ajudar, com isso o Senhor o usou para abençoar tantas vidas. 

 

 

 


