
É TEMPO DE CRESCER 

Para ter sabedoria 
Devo temer ao Senhor 
Meditar em sua palavra 

E vivê-la com amor 
Meu corpinho vai crescer 

E bem alto vou ficar 
Mas em meu coraçãozinho 

Jesus sempre vai morar 
 

REFRÃO 

É tempo e crescer 
Com Jesus vou caminhar 

É tempo de crescer 
Muitos frutos eu vou dar 

 

Vou crescer também na graça 
Pois a graça me alcançou 

Pregarei o evangelho 
Porque missionário sou 

Meu corpinho vai crescer 
E bem alto vou ficar 

Mas em meu coraçãozinho 
Jesus sempre vai morar 

 

Hino Oficial
Pastor Presidente

        ,

Sejam bem Vindos, 
ao ENCONTRO PEDAGÓGICO DE 2019.

     Sinta-se bem, saiba que o objetivo desse EVENTO é 
levar a você uma didática pedagógica crista, que possa 
lhe ajudar trabalhar na transformação a edificações de 
vidas. O ensino é mais que conteúdo (instruções 
gravadas no coração), é  também pratica (vivendo e 
aprendendo).                         .
     UNICADT, coube a você a atribuição e a responsabilidade
 do ensino das crianças. Trabalho e responsabilidade 
recheada de nobreza haja vista, trabalhar alguém para o 
percurso de uma vida e repouso eterno. O trabalho do 
Educador cristão é transmissão de segurança emocional, 
psicológica e espiritual. É produzir no humano a essência 
do bom caráter. É impregnar na mente cristã as verdades 
sobre a esperança eterna.               .
      Que a benção do Senhor esteja sobre esse corpo 
docente, dando-lhe a sabedoria do alto e conhecimento
 oriundo desse ENCONTRO PEDAGÓGICO.       .

Pr. Euvaldo Sá
Pastor Presidente
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Coodernação

Queremos saudar todos os superintendentes, professores,
 professoras e lideres de vocais infantis de nossa cidade. É 
com imenso amor e com o coração cheio de graça que 
compartilhamos com vocês mais uma EBF Gloria de Deus.
É tempo de crescer! caminhando com Jesus, podemos 
desfrutar de inúmeras bênçãos, incluse a bênção do 
crescimento espiritual e da geração de frutos. Convidamos
vocês a estarem conosco nestes três dias promovendo o 
crescimento de nossas crianças através do estudo da
 palavra de Deus, do desenvolvimento de atividades lúdicas
e recreativas e através da mobilização missionária.
Jesus é a fonte de nosso crescimento, ele nos convoca a 
gerar frutos permaneçam . Temos certeza que esta EBF 
marcará a vida de nossas crianças, e promoverá um 
crescimento profundo  também em nossas vidas.
Assim, desejamos boas vindas a vocês e  oferecemos o 
texto bíblico que se encontra em I Pe 2.2: ‘‘ Desejai 
afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite 
racional não falsificado, para que por ele vades crescendo’’.
um abraço,                                ,

A paz do Senhor,

Equipe UNICADT
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Frente Verso

Superintendência Geral

da EBD - Timon-MA

APOIO

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS

JESUS CRISTO

E crescia Jesus em sabedoria, em estatura 
e em graça diante de Deus e dos homens.
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A escola Bíblica Dominical (o maior Instituto Bíblico popular do 

mundo da Assembleia de Deus em Timon-MA, tem muito 

agradecer-vos. Neste Período de Planeamento da EBF 2019 

a superintendência Geral da EBD AD em Timon vem com muito 

bom gosto manifestar o desejo de em tudo apoiar ao nosso 

egrégio corpo docente no que tange à otimização da praticidade 

da EBF 2019 em todas as áreas da nossa cidade.

Para além do reconhecimento do valioso voluntariado nesta 

causa santa, a Superintendência Geral parabeniza todo o corpo

 Docente pelos resultados práticos ate hoje no âmbito da 

Campanha ‘‘EU+1&VOCE, todos pela EBD’’ que está em curso.

Que a vossa dedicação seja grandemente compensada pelo Eterno.

Desejamos que a EBF 2019 seja coberta das copiosas bênçãos

de todas as congregações.                    .

Tenham todos (as) um. excelente Encontro Pedagógico.

‘‘ E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus

e a comunhão do Espirito Santo sejam com a nossa UNICADT’’

Superintendência

Timon -MA/Brasil, Abril de 2019

Pr.José de Ribamar Feitosa
Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical

Amado corpo Docente da EBD AD Timon-MA

MODELO DA CRACHA

Nome:

REALIZAÇÃO

UNIÃO DE CRIANÇAS DA ASSEMBLEIA DE DEUS EM TIMON-MA 
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Superintendência Geral

da EBD - Timon-MA
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ORIENTAÇÃO 

 
ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS 
 
DATA: DE JULHO DE 2019 
 
TEMA PRINCIPAL
 
VERSÍCULO-CHAVE: E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, 
e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2:52 
 
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 “É tempo 
de crescer” carrega a necessidade de despertarmos em nossas 
crianças o desejo genuíno pela Palavra de Deus e por tudo que esteja 
relacionado a ela. Diante de tantas ferramentas usadas por Satanás 
para afastar os pequeninos da presença de Deus, nós temos a missão 
de ensiná-las e mostrar-lhes o caminho para uma vida sã de corpo, 
alma e espírito na presença do Senhor Jesus. Aproveite essa 
oportunidade, aprenda também e cresça junto com as suas crianças. 
 
 
 
OBJETIVO GERAL: 
 
O Tema “É tempo de crescer” tem como objetivo ensinar às crianças 
que o crescimento que Deus quer nos dá é completo, em sabedoria, 
estatura e graça para sermos felizes em sua presença. 
 
 
 

MODELO DO CONVITE

JESUS CRISTO

E crescia Jesus em sabedoria, em estatura 
e em graça diante de Deus e dos homens.

TEMA:

Lucas 2.52
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/      /

Venha participar de nossa EBF!

ESCOLA BÍBLICA 

    DE 
:  É TEMPLO DE CRESCER
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SUGESTÃO PARA PROGRAMAÇÃO 

 
 

PRIMEIRO DIA 
 

 
SUBTEMA 1: CRESCENDO EM SABEDORIA 
VERSICULO: O TEMOR DO SENHOR É O PRINCÍPIO DA 
SABEDORIA. (PROVERBIOS 9:10 a) 
HISTORIA: A INFANCIA DE JESUS. (LUCAS 2) 
OBJETIVO: ENFATIZAR QUE JESUS FOI CRIANÇA COMO NÓS, 
MAS BUSCAVA AGRADAR A DEUS COM SABEDORIA 
 
 
HORA DA HISTORIA: 
 
Introdução: A professora irá falar das fases de crescimento da criança 
utilizando objetos como fraldas, mamadeiras, chupeta, roupinhas, 
caderno, mochila escolar e à medida que for mostrando os objetos vai 
fazendo perguntas para interagir com os alunos. Por exemplo, ao 
pegar a fralda descartável vai perguntar se as crianças ainda usam 
aquele objeto e assim sucessivamente, mostrando que para cada 
fase há uma necessidade especifica. 
 
História: O professor irá fazer um resumo do nascimento de Jesus até 
chegar a fase em que ensinava no templo, enfatizando que Jesus foi 
criança como nós, mas sempre buscou agradar a Deus e crescer em 
sua presença. 
A história poderá ser contada através de recursos visuais ou 
utilizando personagens de materiais reciclados. 

MODELO DO CARTAZ

JESUS CRISTO

E crescia Jesus em sabedoria, em estatura 
e em graça diante de Deus e dos homens.

TEMA:

Lucas 2.52

Superintendência Geral

da EBD - Timon-MA

REALIZAÇÃO

UNIÃO DE CRIANÇAS DA ASSEMBLEIA DE DEUS EM TIMON-MA 

APOIO
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SUGESTÕES DE LEMBRANCINHAS 
 

Boneco que cresce dentro da garrafa. 

 

 

Marcador de Bíblia em forma de girafinha com régua. 

 

 

Corrida de gafanhotos – Coloque duas caixas cheias de folhas a 
uma certa distancia (as folhas podem ser de papel, e.v.a ou naturais; 
depende da criatividade de cada departamento). Escolha as crianças 
que vão participar da brincadeira e oriente que elas devem correr 
(saltar) igual gafanhotos até o local das caixas, chegando lá só podem 
pegar uma folha de cada vez, colocar na boca e vir pulando de volta 
para o local inicial. Após dois minutos, quem tiver conseguido carregar 
o maior número de folhas será o vencedor.  
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MI SSO IH ON NI ÁT RN IA O

C

Esse espaço está reservado para uma pessoa muito especial, 
que tem dedicado seus dias e forças para a pregação do 
evangélico de Jesus.                                            .

Esse ano escolhemos a Missionária Jô para despertarmos 
em nossas crianças o amor pela obra missionária e 
admiração por esses valorosos servos do Senhor.

A sua Biografia, fotos, vídeos e vários testemunhos  estarão 
em nossa plataforma virtual (www.ebdadtimon.com) e você, 
professor(a), terá o grande privilegio de  apresentar às suas 
crianças o Amor de Deus através da entrega total de um
 missionário!
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Boneco de papel dobrado que cresce de acordo  

com as palavras. 

 

 

 

 
 
 

JUNIORES 

 

SUGESTÃO DE DINÂMICA 

Imitando o João -  Escolha algumas crianças para fazerem mímica 
representando algumas partes da história. 

Evangelismo criativo – Podem ser utilizadas duas caixas com 
objetos variados dentro (brinquedos, bíblias, utensílios domésticos, 
etc.), as crianças podem ser divididas em duas equipes e para cada 
equipe duas crianças serão escolhidas. Cada equipe deverá escolher 
uma das caixas. Ao iniciar a brincadeira a dupla deve escolher quem 
irá falar e quem vai tirar os objetos de dentro da caixa. Ao ouvir o 
sinal, a criança vai retirando os objetos de dentro da caixa enquanto 
a outra vai incluindo estes objetos em suas frases simulando que está 
evangelizando uma pessoa. Ao final de dois minutos, a outra equipe 
deverá desenvolver a mesma atividade dentro do mesmo tempo. 
Ganha a dupla que foi mais criativa e que conseguiu utilizar o maior 
número de objetos da caixa. 
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SUGESTÃO DE ATIVIDADE MANUAL 
Jardim de Infância 

 

 

 

SUGESTÃO DE ATIVIDADES MANUAIS 

Jardim de Infância 
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Primários 

 
 
 

Juniores: 

 

Semente no copinho 

 

 

Melzinho 
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SUGESTÃO DE DINÂMICA: 
 
Respondendo e Crescendo – Serão necessárias cinco ou seis 
caixas do mesmo tamanho para cada equipe, elas serão empilhadas 
durante a brincadeira. Uma das caixas terá o desenho dos pés e outra 
o desenho do rostinho de uma criança. Será sorteada uma pergunta 
para cada equipe, quem for acertando vai ganhando uma caixa, 
sendo que a primeira será a que contém o desenho dos pés e a ultima 
será a que contém o rostinho da criança. Quem conseguir empilhar 
todas as caixas e montar a criança primeiro será o vencedor. 

Versículo fatiado – As equipes serão divididas em equipes e cada 
equipe receberá um envelope contendo o versículo chave do dia 
fatiado (cada palavra do versículo num pedaço de papel), ao ouvir o 
sinal as equipes deverão montar o versículo conforme o que 
memorizaram. A equipe que  montar primeiro será a vencedora.  

Crescimento da “plantinha”: O professor entregará uma folhinha 
para cada criança e pedirá para elas escreverem uma atitude que 
ajude no seu crescimento espiritual, em seguida colarão as folhas no 
caule e finalizarão com oração. 

TERCEIRO DIA 
 
SUBTEMA 3: CRESCENDO NA GRAÇA 
VERSÍCULO: PORQUE A GRAÇA DE DEUS SE HÁ 
MANIFESTADO, TRAZENDO SALVAÇÃO A TODOS OS HOMENS. 
(TITO 2:11) 
 HISTORIA: JOÃO BATISTA 
OBJETIVO: EXPLICAR QUE TODA CRIANÇA SALVA TEM UMA 
MISSÃO IMPORTANTE QUE É LEVAR O EVANGELHO PARA 
AQUELES QUE NÃO CONHECEM A JESUS.  
 
 
TIPO: A professora irá caracterizar um jovem para interpretar o 
personagem de João Batista e através de um álbum de fotografias ele 
irá discorrer sobre momentos importantes de sua vida enfatizando 
sua missão que foi preparar o caminho para Senhor Jesus. Por ultimo 
João Batista ensinará que a criança também é um missionário e seu 
objetivo é pregar o evangelho. 
 
 

SUGESTÃO DE LEMBRANCINHAS: 
Globo terrestre com cornetinha 
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SEGUNDO DIA 
 
SUBTEMA 2: CRESCENDO EM ESTATURA 
VERSÍCULO: PORQUE NINGUÉM ODEIA SEU PRÓPRIO CORPO, 
ANTES ALIMENTA E DELE CUIDA, COMO CRISTO FAZ COM A 
IGREJA (EFÉSIOS 5:29) 
HISTORIA: DANIEL 
OBJETIVO: DEMONSTRAR QUE HABITOS DE VIDA SAUDÁVEL 
TAMBÉM AGRADAM A DEUS.  
TRAÇAR UM PARALELO ENTRE A SAUDE FISICA E A 
ESPIRITUAL.  
 
HORA DA HISTORIA 
 
TIPO: A professora irá caracterizar 4 crianças que representarão 
Daniel e seus 3 amigos e também um adulto que representará o 
copeiro (como um garçon), à medida que for contando a história de 
Daniel 1 os personagens vão entrando e encenando o que está sendo 
contado. 
 
Outra sugestão é utilizar recursos visuais feitos de materiais 
reciclados representando os personagens da história.  
 

SUGESTÕES DE LEMBRANÇAS 

Maça do amor (Já serve como lanche) ou melancia no palito 

     

SUGESTÃO DE DINÂMICA: 
 
1 – Mural do crescimento: As tias irão medir a altura das crianças 
com uma tirinha de papel crepom  rosa para as meninas e azul para 
os meninos e colar no mural do crescimento colocando o nome da 
criança acima do papel. A criança mais alta e mais baixinha irão 
ganhar um brinde. 
 
2 -  Grandes e pequenos – Crescendo na Palavra de Deus: Serão 
confeccionadas duas bíblias grande com alvos feitos de garrafa pet. 
As crianças formarão duas filas intercalando grandes e pequenos. 
Cada criança receberá uma bolinha que simbolizará seu coração 
sendo lançado na Palavra.  
 
3 - Qual é a fruta? - Será necessária uma caixa com as letras do 
alfabeto dentro, as crianças podem ficar sentadas em círculo ou até 
mesmo em fileira lado a lado, a tia tira uma letra de dentro da caixa e 
cada criança deverá dizer o nome de uma fruta que tem o nome 
iniciado com a letra sorteada. A criança que não souber ou que falar 
uma fruta errada deverá sair da roda ou da fila. Exemplo: a tia retira 
a letra M – e a primeira criança diz – MARACUJÁ, então as seguintes 
vão falando outros nomes de fruta com a letra M, porém os nomes 
não poderão se repetir, até que chegue o momento de alguém não 
saber mais nomes 
 
4 - Salada de Frutas -  Em uma cesta serão colocadas várias 
gravuras de frutas diversas, atrás de cada gravura haverá uma 
palavra referente a uma parte do versículo do dia. As crianças 
deverão ir retirando as frutas e tentando montar o versículo 
memorizado no dia. Quem conseguir montar primeiro o versículo será 
o campeão.  
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Maçã de garrafa pet com pedaços de bolo enrolados em 

papel alumínio (Já serve como lanche) 

 

 

SUGESTÃO DE ATIVIDADE 

Jardim de Infância: 

 

Primários: 

 

Juniores: 
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