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02 EBF´s e Encontros pedagógicos de 2014 03 Novo Currículo e agenda EBD de 2015

Queremos parabenizar a todas EBD’s que realizaram a ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS 
EBF. Foi muito bom ver nossas crianças cultuando a Deus, louvando ao Senhor, 
brincando e se alegrando na presença de nosso Deus! Diversão total, e melhor ainda, na 
presença do Senhor! Que Deus recompense a cada superintendente, juntamente com 
seus respectivos professores que não mediram esforços para a realização da EBF.  Só 
Deus pode recompensá-los pelo esforço e empenho! Mais uma vez, Parabéns a todos!

Dc. Jorge Rios  - Superintendente da EBD Timon

Congregação - Nova Jerusalém Congregação - Getsêmani

Congregação - Peniel

CPAD Lança novo currículo para EBDCPAD Lança novo currículo para EBDCPAD Lança novo currículo para EBD

Agenda EBD - 2015 Agenda EBD - 2015 Agenda EBD - 2015 

bjet ivando enr iquecer e 

Odinamizar mais ainda as suas 
aulas, a Superintendência 

Geral da EBD em Timon, juntamente 
com sua Coordenação Pedagógica 
esteve promovendo o II Encontro 
Pedagógico. O evento aconteceu no 
dia 18 de outubro de 2014, às 14:00h, 
no Templo Central ,  com uma 
programação voltada especialmente 
para os professores da Escola Bíblica 
Dominical.
Dc. Jorge Rios
Superintendente Geral da EBD Timon

Superintendentes
 Maurício Silva e Valdinar Viana  

Superintendência Geral  

Professores 
Nataniel e Eduardo  

Professores das classes infantil  

Congregação 
Fonte de água viva 

Outras
Congregações  

Escola Bíblica de Férias nas congregaçõesEscola Bíblica de Férias nas congregaçõesEscola Bíblica de Férias nas congregações
As Revistas Lições Bíblicas ganharam mais dinamismo e qualidade

A
s comemorações para o 
aniversário da CPAD, que vai 
completar 75 anos em 2015, já 

começaram. Em dezembro do ano 
passado a CPAD lançou o novo 
currículo para a Escola Dominical que 
será utilizado no primeiro trimestre de 
2015. Divididas por faixa etária, as 
publicações da CPAD para a Escola 
Dominical somam 12 revistas, que são: 
Berçário, Maternal, Jardim de Infância, 
Primários, Juniores, Pré-adolescentes, 
Adolescentes, Juvenis, Jovens, 
A d u l t o s ,  N o v o s  C o n v e r t i d o s  
"Discipulando" e “O caminho para o 
céu” – desenvolvido para os não 
crentes.

A classe de Discipulado agora se 
chamará Discipulando. 
Entendemos que o discipulado não se 
restringe a seis meses de estudos 
apenas .  Po r  i s so ,  a  r ev i s ta  
Discipulando terá 4 trimestres, com 
novos temas que proporcionarão ao 
novo convertido uma visão mais 
aprofundada da Bíblia, da Igreja, da fé 
cristã, do evangelho e do seu 
relacionamento com Deus.

Separação da Revista de Jovens da 
revista de Adultos.
A partir desse Novo Currículo, a igreja 
contará com uma revista própria para a 
classe de jovens. Entendemos que há 
assusntos específicos para essa faixa 
etária, não contemplados na revista de 
Adultos, e que precisam ser abordados 
de forma específica para os jovens. Na 
Revista de Jovens, os alunos terão aulas 
cujos temas estejam conexos com as 
sua realidade respeitando sempre as 
doutrinas bíblicas, com um conteúdo de 
excelência e voltado à vida de fé e 
prática do jovem cristão brasileiro.

Revista da classe
de Jovem

Revista da classe
Novo Convertido

II Encontro pedagógico da EBD Timon-MAII Encontro pedagógico da EBD Timon-MAII Encontro pedagógico da EBD Timon-MA

A Escola Bíblica Dominical - 
EBD constitui-se um dos principais 
trabalhos que a igreja dispõe para o 
ensino sistemático das Sagradas 
Escrituras, e que o cristão deve 
frequentá-la por ter necessidade do 
genuíno e sadio alimento espiritual 
que só pode ser obtido pelo estudo 
claro, metódico, continuado e 
progressivo da Palavra de Deus, o 
qual lhe proporcionará crescimento e 
desenvolvimento espiritual.

É na EBD que o crente adquire 
qualidade bíbl ica e espir i tual 
permanente, onde a frequência da 
mesma é quem determina a qualidade 
e o grau espiritual da igreja local, pois 
revela o nível de interesse de seus 
membros pelo conhecimento bíblico.

Portanto, esse Departamento 
proporciona pela sua grade curricular, 
o encontro de toda família, 
fortalecendo o relacionamento entre 
pais e filhos, onde as crianças 
crescem na disciplina do Senhor, e, os 
casais aperfeiçoam a vida conjugal.

Superintendência Geral
da EBD-Timon

EBD e Sua Importância 
para o Cristão

      EVENTOS                                 DATAS
 Semana Pedagógica                   05,06 e 07 Janeiro 2015

 I Encontro Pedagógico                28 de Março de 2015

 II Encontro Pedagógico              26 de Setembro de 2015

 Escola Bíblica de Ferias             De 28/07 a 01/08/2015
Evento acontecerá em
cada congregação

 Dia Nacional da EBD                  3º Domingo de Setembro
                                                        (20/09/2015)

 Confraternização Geral
da EBD                                         20 de Dezembro de 2015
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04  Confraternização da EBD Timon 2014 

G
ostaríamos de parabenizar 
toda Coordenação da 
Escola Bíblica Dominical, 

como também todos os professores 
pelo empenho, pelo trabalho 
prestado para Deus durante o ano 
de 2014. Fizemos aquilo que 
podíamos fazer,  os i rmãos 
conquistaram uma grande vitoria. 
Então esperamos que Deus aprove 
todos os projetos para 2015 como 
Ele provou para 2014. 

E aqui está a coroa do trabalho do 
a n o  d e  2 0 1 4  e s s a  l i n d a  
confraternização. Que Deus possa 
dar sempre essa boa vontade aos 
irmãos, para que nesse espírito de 
fraternidade e de união possa  
e m p r e e n d e r  e m  f a v o r  d o  
desenvolvimento da igreja através 
da Escola Dominical, que é a maior 
Escola do mundo. Que tem o 
objetivo principal formar o cidadão 
do céu e da terra. Que Deus 
a b e n ç o e  a  t o d a  e q u i p e  
organizadora e toda coordenação e 
todos os professores.’’

Pr. Euvaldo Sá
Diretor Geral da EBD-Timon

Confraternização da EBD com os superintendentes,Confraternização da EBD com os superintendentes,
professores  e as empresas amigas da EBD professores  e as empresas amigas da EBD 
Confraternização da EBD com os superintendentes,
professores  e as empresas amigas da EBD 

Dc. Jorge Rios e Pr. Euvaldo A superintendência geral   

Gincana Na hora do almoço

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DA ESCOLA 
B Í B L I C A  D O M I N I C A L  D E  T I M O N

DIRETOR GERAL
PR. EUVALDO PEREIRA DE SÁ
 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DA EBD-2014
DC. JORGE RIOS DOS SANTOS (Templo Central)
DC. GENIVAL LISBOA DOS SANTOS (Cong. Parque Alvorada)
AUX. MAURILENO MOURA SILVA  (Cong. Parque Piauí II)
DC. DEUSAMAR SILVA ROCHA  (Cong. Rua 30)
AUX. VALDINAR VIANA SILVA (Cong. Resid. Novo Tempo)
DIRETORIA
1º Secretário: Solange Mendes (Templo Central)
1º Tesoureiro: Anne Veras (Templo Central)

CONSTRUÇÕES

SHALLON

(99) 3212-8062

Fones: (99)3212-3645 / 3212-3645
Av. Fco. Carlos Jansen, 1682, Pq. União

Timon - MA

Empresas amigas
 da EBD-Timon

2º Tesoureiro: Ystaygon Vanderson (São Francisco)
Relações Públicas: Mauricio A. Silva (Parque União)
 COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Nádia Julieny L. Alves ( São Francisco)
Joelma da Cruz (Templo Central)
Luana Moraes (Templo Central)
Lindinalva Luz (Parque Piauí II)
Edna Maria C. Sousa (Rua 11)
José dos Santos Oliveira (Parque Alvorada)
Kadna Alves (Mateuzinho) Contatos EBD

Site: www.ebdadtimon.com
E-mail:ebdadtimon@hotmail.com

Facebook:Facebook.com/ebd.timon
(99) 3212 2814 / 3212 4746 (86) 8808 0413
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