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Nossa Missão
A Superintendência Geral da EBD em Timon-MA tem por 

missão proporcionar aos membros e congregados de todas as idades, 
através de suas várias escolas espalhadas pela cidade, mais um espaço 
para o crente adquirir qualidade bíblica e espiritual permanente, 
auxiliando o corpo docente de cada igreja com a realização de 
Encontros Pedagógicos e Conferências para capacitar mais ainda 
nossos professores, dinamizando esse departamento, tornando a EBD 
um espaço atra�vo e agradável a todos os amantes da Bíblia Sagrada.

A Superintendência Geral da EBD em Timon-MA 
entende que a Escola Bíblica Dominical além de uma escola teológica 
para todas as idades, é um espaço democrá�co que busca es�mular 
seus alunos a manterem e a desenvolverem um estudo pessoal e 
sistemá�co da palavra de Deus.

A EBD está dividida em classes por afinidade de faixa 
etária, com seu conteúdo programá�co preparado para atender a toda 
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 A paz do Senhor !

  Ao Eterno Pai seja honra, majestade e louvor. Que a paz do Nosso 
Senhor Jesus Cristo seja abundante ao amado corpo docente! Amado 
Corpo docente da nossa EBD de AD em Timon – MA, parabéns pelo vosso 
valioso contributo na já consagrada e considerada o maior instituto bíblico 
popular do planeta. Parabéns também, pela participação nos projetos 
propostos pela Superintendência Geral da Escola Dominical desde a sua 
criação. É público e notório o quanto nossas escolas tem melhorado, 
sabemos que ainda há uma grande distância a ser percorrida até que 
atinjamos a excelência, entretanto, os resultados práticos tem configurado 
um espelho nítido que estamos no caminho certo. O material que temos 
em mão é prova indelével do empenho que as nossas coordenações estão 
a levar muito sério a vocação da arte de ensinar. Material inédito! De fácil 
percepção! Tudo para que cada professora(or) possa com muita 
naturalidade produzir um trabalho otimizado em cada congregação. 
Assim, esperamos que o nosso I Encontro pedagógico venha ao encontro 
das nossas necessidades laborais na arte de ensinar aos discípulos do 
N o s s o  a m a d o  M e s t r e  e  S e n h o r  J e s u s  C r i s t o .                                                                           
Com alegria profunda na alma, externamos a nossa gratidão ao nosso 
Pastor Euvaldo Sá, bem como ao colegiado de pastores da AD em Timon-
MA, pelo apoio irrestrito a este I Encontro pedagógico 2017.Tenham todos 
um excelente I Encontro pedagógico.

PR. RIBAMAR FEITOSA
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DA EBD

Escola Bíblica de Férias - EBF
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Orientação

ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS

DATA: 

TEMA PRINCIPAL: EM BUSCA DO TESOURO

VERSÍCULO-CHAVE: Porque onde está o seu tesouro ali está o seu coração. 
(Mateus 6:21)

A proposta da EBF é proporcionar três encontros que podem ser desdobrados em 
mais, realizados em sábados ou tardes alegres, conforme a decisão da equipe. O 
tema “Em busca do tesouro”  busca conscientizar as crianças de que nenhum bem 
material ou beneficio dessa terra se compara ao tesouro que é Cristo em nossas 
vidas e por isso devemos lhe dar o devido valor e amor.
A Escola Bíblica de Férias é um momento de novas descobertas e desafios, 
estímulos e curiosidades. Abracemos esse projeto maravilhoso que trará 
aprendizado e crescimento espiritual a nós e às nossas crianças.

OBJETIVO GERAL: 

O Tema “Em busca do tesouro” tem como objetivo ensinar às crianças que a 
maior riqueza que se pode ter nessa vida é a presença de Jesus, por isso devemos 
buscá-la incessantemente e  desfrutar das maravilhas de um viver com Cristo.
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Ve n h a p a r t i c i p a r d e n o s s a E B F !

DIAS: HORÁRIO:

LOCAL:

Escola B i bl i ca de
F e r i a s 2 0 1 7
C O N V I T E

MODELO DO CONVITE
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SUGESTÃO PARA PROGRAMAÇÃO

PRIMEIRO DIA
SUBTEMA 1: JESUS
VERSICULO: PORQUE ONDE ESTÁ O SEU TESOURO ALÍ ESTÁ 
TAMBÉM O SEU CORAÇÃO. MATEUS 6:21
HISTORINHA: A PARÁBOLA DO TESOURO ESCONDIDO (MATEUS 
13:44)
OBJETIVO: APRESENTAR JESUS COMO O VERDADEIRO TESOURO.

HORA DA HISTORINHA:

TIPO: Dramatização

A introdução da história bíblica se dará com a entrada de um pirata chorão que 
travará um diálogo com uma menina. Ao desabafar suas angústias e tristezas o 
pirata ouve a parábola que a menininha conta. À medida que a parábola é 
contada, a menina vai mostrando os visuais da historia bíblica.

MODELO DO DIÁLOGO:

Willian PIRATA- Buá! Buá!Ááááá! Ah, como sou infeliz! Ninguém gosta de mim! 
Que vida triste! Buáááá! Eu queria tanto ser feliz!...

Menina -Um pirata chorando?...-Oi seu pirata! Por que você está chorando?

Willian PIRATA- Porque não sou feliz...

Menina -  Sabe pirata triste não fique assim! A vida é tão linda! Como é que você é 
infeliz se é dono de tesouros e mais tesouros preciosos?

Willian PIRATA -É verdade! Tenho muito tesouro, muito ouro, muita prata, muitas 
pedras preciosas, jóias mil... Mas não sou feliz! Tenho um vazio tão grande dentro de 
mim. Sinto-me triste, vazio e mal! Sinto raiva, ódio, brigo, xingo... Falo mil mentiras. 
Ah! Como sou infeliz!

Escola Bíblica de Férias - EBF Escola Bíblica de Férias - EBF

‘‘Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração.’’ 
(Mateus 6.21)

EscolaBiblica de
Ferias
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‘‘Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração.’’ 
(Mateus 6.21)

Em
 Busca do T

esouro

MODELO DA CAMISA
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Menina -Xi!... Você está mal mesmo! Você tem muitos tesouros, mas não tem o 
maior tesouro do mundo. O maior e mais precioso! Precioso porque este tesouro 
preenche o vazio do nosso coração, enche nossa vida de alegria e paz; afastando 
assim toda maldade!
(Willian PIRATA)- É mesmo? Mas que tesouro é este? Onde posso  encontrá-
lo? Seja onde for, em alto mar, nos confins da terra, buscarei este tesouro para 
mim. Nem que seja preciso cavar muitos dias. Eu quero este tesouro! Quero 
ser feliz! Quero acabar com esse vazio do meu coração! Eu não quero ser 
mau! Onde está o mapa?

Menina - Ora! Pirata chorão! Não precisa viajar e nem ter mapa algum! Não é 
preciso nem navio, nem pá e nem muito esforço.Vamos procurar, você tem um 
Baú enorme, cheio de ouro, este navio deve ter algo para você, vai vamos 
procurar.
Willian PIRATA - começa a procurar - Nossa como sou rico, vejam moedas, 
ouro, prata....... 
(encontra um livro preto com a palavra BÍBLIA)

Em seguida eles sentam e a menininha vai contar a parábola do tesouro 
escondido. 

Menina – A bíblia nos conta uma parábola de um homem que trabalhava no 
campo, ele trabalhava muuuuito e todos os dias, até que um dia ele encontrou um 
tesouro escondido no campo, se alegrou muito e quase não acreditava no que 
acontecera. (Mostrar Visual 1)
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Eu tenho um tesouro
(Criss Kids)

Eu tenho um Tesouro, eu tenho sim,
Eu tenho um Tesouro dentro de 
mim;
Este meu Tesouro tem muito valor, 
Este meu Tesouro é Jesus Cristo,
Meu Salvador.
(2x)
Vale mais que o céu,
Vale mais que o céu,
Vale mais que o mar, 
Vale mais que o mar, 
Vale mais que tudo, 
Vale mais que eu.
Oh! Que glorioso, que glória sem 
fim!
Este meu Tesouro
É Jesus Cristo que vive em mim

O maior Tesouro
(Mariane Morais)

Não há tesouro maior que a 
Palavra de Deus.
Pois ela me diz quem é a vida, a 
verdade e a luz.
Ela me ajuda a encontrar 
verdadeira esperança,
E me ensina que a esperança 
encontro só em Jesus

Não há tesouro maior que a 
Palavra de Deus.
Só nela há poder, poder pra 
minha vida mudar
Com ela eu posso viver muito 
mais feliz.
Só nela eu aprendo, aprendo com 
Jesus andar.

Não há tesouro maior que a 
Palavra de Deus.
Palavra inspirada, não pode ser 
destruída.
E quando obedeço a tudo quanto 
Deus me diz,
Só encontro vitórias na minha vida 
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Então ele teve uma idéia. Pensou assim, vou esconder o tesouro novamente, então 
vendo tudo o que tenho e volto para comprar o campo. Foi isso mesmo que ele fez, 
vendeu tudo o que tinha. (Mostrar visual 2)

Então voltou feliz da vida com o dinheiro que arrecadou e comprou aquele campo 
que escondia seu tesouro. (Mostrar visual 3)

Sabe, seu Pirata... esse tesouro que deixou esse homem tão feliz é chamado de 
Jesus, ele é o tesouro mais valioso que alguém pode ter, ele vale mais que ouro, 
mais que prata, mais que jóias preciosas. E hoje ele está aqui para alegrar o seu 
coração também, ele limpa toda dor e faz o coração pular de alegria.

Escola Bíblica de Férias - EBF Escola Bíblica de Férias - EBF

SUGESTÃO DE DINÂMICA

5 passos pra chegar ao céu
A dinâmica consiste em mostrar para a criança quais as ações que 
ajudam a alcançar a promessa de morar no céu. A professora fará 5 
pegadas e cada uma delas consistirá em uma atitude que nos aproxima 
de Deus

1º aceitar a Jesus, 2º orar, 3º ler a Bíblia, 4º obedecer e 5º adorar a Deus.
A criança terá que decorar os 5 passos e seguir as pegadas. Se acertar 
todos os passos atravessará uma cortina e receberá uma coroa, 
simbolizando sua entrada no céu.
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Willian PIRATA – Sério??? Mas que maravilha!! Então toda tristeza vai embora 
quando encontramos o tesouro Jesus? Pois eu quero esse tesouro para meu 
coração.

A menina explica que Jesus é a salvação e pode limpar do pecado que entristece a 
vida do homem, em seguida ora pelo Pirata e os dois saem alegres e sorridentes.

Em seguida entra uma Tia ou a dirigente do trabalho com o plano da salvação e o 
convite para as crianças.

SUGESTÕES DE LEMBRANCINHAS

Brinquedo reciclado com piratinha, na tampinha podemos colocar no nome 
JESUS.

Escola Bíblica de Férias - EBF Escola Bíblica de Férias - EBF

Cofrinho de garrafa pet

SUGESTÃO DE ATIVIDADES

Jogo da memória

Fantoches Jesus e o Jovem rico com palitos de picolé (Colorir e recortar)
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Bandana de pirata (Pode ser feita de tnt) Tampão do olho (Feito de Eva e elástico 
para prender) 

Tampão (Feito de Eva)

Saquinho  de doces (Pode ser feito de Eva ou tnt)
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Enfatize para seus alunos que o céu é mais valioso que qualquer coisa 
nessa terra e que para um dia morar lá precisamos colocar Jesus sempre 
em primeiro lugar.

SUGESTÃO DE LEMBRANCINHAS:

Podemos substituir a figura de Jesus por meninos(as) e a frase na nuvem.

Porta bombom – Na parte de cima podemos escrever – Jesus em 
primeiro lugar.
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Pirulito com a carinha de pirata

SUGESTÃO DE ATIVIDADE MANUAL

Pintura (para crianças menores)

Incentive as crianças a participarem e dizerem os lugares que cada 
coisa/pessoa ocupa em sua vida, na ordem de importância. Observe se 
alguma delas vai lembrar que está faltando Jesus. Se nenhuma notou, 
perguntar o que ou quem está faltando ali. Só há um que pode ocupar o 
primeiro lugar.
Coloque Jesus no topo. Se tiver alguém que colocou pai, mãe em terceiro 
lugar, modificar. Aproveite para ensinar que pessoas são maiores que 
objetos.

Desenvolvimento

Certo dia, um jovem líder judeu se aproximou de Jesus e lhe perguntou:
- Bom Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna?

Este rapaz era muito obediente aos seus pais desde pequeno. Um bom 
jovem. Fazia tudo o que estava escrito nas leis de Moisés (antigo 
testamento). Era educado, e muito rico. Podia comprar tudo o que queria. 
Mas ele tinha dúvidas sobre o seu futuro. Mesmo com todo seu dinheiro, 
ele sentia que algo estava lhe faltando.
Jesus que sabe o que se passa em nossos corações. Respondeu ao 
rapaz:
- Porque me chamas de bom? Só Deus é bom. Você conhece os 
mandamentos:
- Não cometa adultério - não mate  - não roube  -  não dê falso 
testemunho contra ninguém  -  respeite o seu pai e sua mãe.
Quando Jesus acabou de falar, o jovem logo concordou que obedecia a 
todos estes mandamentos. E perguntou:- O que me falta ainda?
Então Jesus olhou para ele com amor. Jesus queria este jovem em seu 
reino. Não queria que este jovem ficasse perdido.
E disse: - Falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo o que tem, e 
dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois 
venha e me siga.
O jovem ficou chocado com o que ouviu. Porque era muito rico e não 
queria se desfazer do que tinha. E foi embora triste com o que havia 
acontecido. Todos ficaram em silêncio naquela hora.
E Jesus explicou aos seus amigos, como era difícil a um rico entrar no 
céu. Só que o que para nós homens é impossível, para Deus é possível, 
sim. Os ricos podem ser salvos, mas precisam  amar A Deus em vez do 
dinheiro.
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SUGESTÃO DE DINÂMICA:

Antes do inicio do trabalho a professora vai espalhar pela igreja (Embaixo 
dos bancos e cadeiras) palavras que juntas formarão a frase: MEU 
CORAÇÃO ESTÁ EM JESUS, POR ISSO ELE É O MEU TESOURO.
No momento da dinâmica explicará para as crianças o que devem fazer, 
aquelas que encontrarem as palavras tentarão formar a frase, assim que 
conseguirem digam que leiam bem alto. Encerre com uma salva de 
palmas e entregue um docinho a cada uma delas.

TERCEIRO DIA

SUBTEMA 3: CÉU
VERSÍCULO: VAI, VENDE TUDO O QUE TENS E TERÁS UM 
TESOURO NO CÉU (MATEUS 19:21)
OBJETIVO: MOSTRAR QUE OS TESOUROS DESSA TERRA NÃO SE 
COMPARAM COM O QUE NO CÉU ESTÁ PREPARADO E QUE SÓ 
CHERGARÃO LÁ AQUELES QUE PERMANECEREM FIÉIS ATÉ O FIM.

HORA DA HISTORINHA: O JOVEM RICO

TIPO: A professora irá caracterizar duas crianças, uma com roupinha 
simples representará Jesus e a outra bem arrumada e com jóias, o jovem 
rico (de preferência crianças pequenas). À medida que a história for 
contada os personagens vão entrando e encenando. 
(Obs: Como as crianças serão pequeninas a professora pode sussurrar 
as falas no ouvido para que elas repitam.)

Introdução

Fazer um pódio, Pode ser de caixa de sapato, com 1º, 2º e 3º lugar.
Levar objetos: carrinhos, bonecas, jogos
Palavras: Mãe, pai, amigos
Levar figuras: Tv, futebol, bicicleta
Levar um boneco ou figura de Jesus, mas este deve ficar escondido até o 
momento de apresentá-lo como o principal.
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SEGUNDO DIA

SUBTEMA 2: AMIZADE
VERSÍCULO: VEJA COMO ELE O AMAVA (JOÃO 11:36)
HISTORINHA: O AMIGO LÁZARO
OBJETIVO: DEMONSTRAR QUE A AMIZADE COM CRISTO É UM 
TESOURO QUE DEVEMOS CULTIVAR COM AMOR E DEDICAÇÃO.

HORA DA HISTORINHA

TIPO: Utilizar recursos visuais para contar a história, dando ênfase a 
grande amizade de Jesus e Lázaro. (Podemos usar materiais recicláveis, 
tipo caixa de papelão para fazer o túmulo, rolinhos de papel higiênico ou 
garrafa pet para fazer os personagens, mas se houver disponibilidade de 
materiais maiores chamará mais atenção das crianças)

Introdução

Quem aqui da classe tem amigos? Vocês gostam de seus amigos? 
Brincam com eles? O que vocês fazem? Certamente devem ter muitas 
histórias para contar de coisas que já fizeram com seus amigos. 
Hoje, a nossa história começa com algo muito triste, mas tem um final 
feliz. Vamos saber o que aconteceu com os três irmãos: Marta, Maria e 
Lázaro?
Esses irmãos amavam muito a Jesus e seguiam Seus ensinamentos. 
Jesus também amava muito cada um deles. Lembra-se que Jesus 
gostava de ficar na casa deles em Betânia.

Desenvolvimento

Contar a história João 11: 1-45.

Atividade de ligar os pontinhos para as crianças maiores.

SUGESTÃO DE DINÂMICA:

Dinâmica do papel higiênico: A professora irá chamar à frente quatro 
crianças, duas de cada lado. Enquanto uma das crianças fica parada 
com os braços junto ao corpo, a outra enrola o papel higiênico. 
Ganha a disputa quem terminar o rolo primeiro.

A professora levará cartõezinhos sobre a amizade e na hora da 
dinâmica fará um sorteio para escolher o amigo oculto da amizade 
entre as crianças. Incentivará os alunos a observar as qualidades do 
coleguinha ao preencher o cartão. Esse momento será de 
confraternização, com abraços e troca de cartões. 
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Túmulo feito de papelão, revestido de Eva.

Quando Lázaro ressuscita.

Lázaro e o seu amigo Jesus.

SUGESTÃO DE ATIVIDADE MANUAL

Atividade de pintura para as crianças menores.
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Todos felizes!!!

Todos ficaram muito felizes com a ressurreição de Lázaro, e todas as 
pessoas que estavam perto de Marta e Maria viram que Jesus 
realmente amava a Lázaro e que era seu amigo verdadeiro. Eles creram 
no Senhor Jesus e no milagre que Ele realizou. A história de Lázaro nos 
lembra também que Jesus morreu e ressuscitou para nos dar uma vida 
diferente – a vida eterna. Todos aqueles que aceitam a Jesus como 
Salvador e amigo têm vida eterna.

Como é bom ver a amizade de Jesus e Lázaro! Nós também podemos 
ser amigos de Jesus. (Enfatize que para ser amigo de Jesus precisamos 
ser obedientes à sua palavra, aproveite e mostre às crianças o plano da 
salvação, meio pelo qual podemos ser amigos de Jesus)

SUGESTÕES DE LEMBRANÇAS

Caixinha de papel com doces, na frente podemos colar 
2  b o n e q u i n h o s  a b r a ç a d o s ,  s u b s t i t u i n d o . 
Fica a critério do professor.
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