Olá, queridos amigos! É com muita alegria que a Secretaria Nacional da Infância (IPB) e a Editora
Cultura Cristã realizam mais uma parceria na criação, elaboração e publicação de uma nova edição
da Escola Bíblica de Férias (EBF).
Esta edição, Aventuras no Reino Dourado, se baseia na história do profeta Daniel que foi levado
da sua terra para um reino distante e conseguiu testemunhar do poder do Rei dos reis. Sabemos que
a história do profeta Daniel é uma das mais conhecidas da Bíblia e é contada com frequência nas
aulas da EBD, em acampamentos e outras programações. Contudo, elaboramos uma sistematização
das lições que certamente fará a criança descobrir como é prazeroso amar, servir, obedecer e ser fiel
ao Rei.
Nosso objetivo é que em cada dia da EBF as crianças aprendam progressivamente a saberem
que são amadas por Deus e dispostas a demonstrar o seu amor por ele; estimuladas a obedecer
ao Senhor em todos os momentos; alegres em saber que todos têm talentos para servir a Deus
e encorajadas a permanecerem firmes e confiantes no Senhor. Mas, cuidado! Cada um desses
elementos, amor, serviço, obediência e fidelidade, que estão sendo tratados nesta EBF, precisam
ser vistos não apenas como aspectos morais ou mesmo como virtudes que devem ser buscadas
pelo homem, dando a entender que nossa salvação e intimidade com Deus dependem de nós, mas
como aspectos e virtudes que são possíveis de praticar devido a obra redentora de Deus em Cristo.
Creio que será uma experiência maravilhosa e que as crianças ficarão felizes com cada momento
durante a EBF. Então, que Deus nos abençoe, e mãos à obra!
Rev. José Roberto Coelho
Secretário Nacional da Infância – IPB
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Programa geral
Versículo-tema
“Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.”
Colossenses 1.13

1º DIA
Príncipes e
princesas
precisam...
História
bíblica
Texto bíblico

2º DIA

3º DIA

AMAR O REI

OBEDECER AO REI

SERVIR AO REI

Daniel e seus amigos
não se contaminam
Daniel 1.1-21

Os três amigos
na fornalha
Daniel 3.1-30

A loucura do rei e
a escritura na parede
Daniel 4.1–5.31

Objetivo

Sentir-se amado por Deus Ser estimulado a obedecer
e dispor-se a demonstrar o
ao Senhor em todos
seu amor a ele por meio de os momentos, mesmo
atitudes práticas.
quando for muito difícil.

Versículo

“Nós amamos porque ele
[Deus] nos amou primeiro.”
+PÈP
Em busca do reino

Teatro
Oficina de
Criatividade
Oficina de
Brincadeiras

Oficina de
Atividades

t Castelo porta-lápis
t Bombardeio
t Queimadinha
t Pique-cola com bola
t Ligar as cenas
t Caça-palavras
t Palavras enigmáticas

Reino Dourado
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“Antes, importa obedecer a
Deus do que aos homens.”
"UPTC

Depois do encontro
com o rei
t Escudo/Joias
t Quadro
t Campo minado
t Escolha o caminho
t Salve-se com um abraço
t Labirinto simples
t Labirinto complexo

4º DIA

SER FIEL AO REI

Daniel na cova dos leões

“Servi ao SENHOR
com alegria.”
Salmos 100.2

%BOJFM
Compreender que
deve manter-se fiel ao
Senhor e ser encorajado
a permanecer firme,
confiando nele.
“Seja fiel até a morte, e eu
lhe darei a coroa da vida.”
Apocalipse 2.10 (NVI)

A serviço do rei

Ser fiel ao rei

Saber que o Senhor
deu a cada um talentos
e dons que devem ser
usados para servi-lo.

t Bilboquê
t Máscaras

t Coroa

t Circuito cego
t Pique-tartaruga

t A coroa é do rei
t Dados e quadrados

t Circular e pintar
t Jogo dos absurdos

t Desenhar e pintar
t Palavra enigmática
t Caça-palavras

6

30/05/2017 15:08:12

