Apresentação
Olá! Acabamos de produzir mais uma Escola Bíblica de Férias O Segredo do Chef. Como em
todas as outras edições, nosso intuito é fazer desta EBF uma ferramenta de evangelização e ensino.
Nesta edição vamos aproveitar o fato da gastronomia ser um dos assuntos mais comentados do
momento, e com a participação de crianças, seja nas redes sociais ou nos meios de comunicação,
com inúmeros programas com altos índices de audiência, para relacionar o tema ao contexto bíblico
de forma lúdica e pedagógica.
O fato é que a carreira gastronômica é uma carreira em ascendência, se bem sucedida, levará o
chef a desfrutar de fama, status e boa remuneração, mas esse processo pode levar muitos anos. Um
dos componentes desse ambiente é o segredo que cada chef tem para chegar a tão desejada receita
perfeita. Quando conseguem, a atitude natural é guardar esse segredo “a sete chaves” para que a
receita seja única e com sucesso exclusivo.
Pois bem, pensando em tudo isto, nossa EBF desafiará as crianças a aprenderem com o Grande
Chef – o nosso Deus, os segredos e temperos da vida. Contudo, ao contrário do que a maioria dos
chefs faz, Deus revela os seus segredos no grande “livro de receitas” a Bíblia Sagrada.
Sendo assim, nossa EBF apresentará como segredos do chef os seguintes temperos: gratidão, obediência, confiança e fé. Vamos ensinar as crianças que tudo pertence a Deus e dele recebemos o que precisamos e, por isso, Deus requer de nós atitudes que demonstram gratidão sincera. Vamos ensinar que obedecer a Deus é demonstrar que o amamos. Também vamos estimular
as crianças a depositarem a sua confiança em Deus e finalmente ensinar que a fé para salvação
significa reconhecer que somente em Jesus temos a vida eterna e que é necessário confessá-lo
como seu Senhor e Salvador.
Então o desafio está feito! Vamos falar de Deus e da sua salvação às crianças com todo amor e
entusiasmo. Vamos ensinar os segredos do Grande Chef por meio das verdades da sua Palavra e da
obra redentora de Cristo.
Com carinho,
Rev. José Roberto Coelho
Secretário Nacional da Infância – IPB
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Programa geral
Versículo-tema:
“... quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus.”
1Coríntios 10.31 - NVI

1º dia

2º dia

3º dia

4º dia

Oficina de
histórias

Deus manda codornizes
e maná

Deus cuida de Elias

Eliseu ajuda as pessoas

Jesus é o pão do céu

Texto bíblico

Êxodo 16

1Reis 17.1-16

2Reis 4.1-7,38-41

João 6.1-15,22-40

Objetivo

Confiar no poder e no
cuidado de Deus, e que
ele nos suprirá em todas
as situações; ter atitudes
que demonstram
gratidão sincera a Deus

Reconhecer que Deus é
o único que pode prover
tudo que precisamos;
compreender que
desobediência é pecado
e traz consequências.

Compreender que o
Senhor nos oferece ajuda
em qualquer situação;
ser estimulado a
depositar a sua confiança
em Deus.

Compreender que
apenas Jesus Cristo pode
nos dar a vida eterna;
crer que ele é o Filho de
Deus e o único caminho
para nos aproximar de
Deus.

Versículo

“Em tudo, dai graças...”
1Tessalonicenses 5.18a

“Se vocês me amam,
obedecerão aos meus
mandamentos.” João
14.15

“... confio em ti, SENHOR.
Eu disse: tu és o meu
Deus.” Salmos 31.14

“[Disse Jesus:] ... quem
crê em mim tem a vida
eterna. Eu sou o pão da
vida.” João 6.47-48

Teatro

Deus é o Chef Supremo

Deus é o Chef Provedor

Deus é o Chef Ajudador

Deus é o Chef que
nos dá o pão do céu

Oficina de
criatividade

Caderno de receitas

Culinária
Cupcake
Salada de frutas

Boneco de colher
Quadro
Avental

Popcake
Pintura no prato

Oficina de
brincadeiras

Carregadores
Onde está a bala?

Corra para casa
Pegue o pregador
Colher no copo

Saia da armadilha
Passa-passa bambolê

Corrida de movimento
Pão, pão... queijo

Oficina de
atividades

Pintura e colagem
Palavra-chave
Frase enigmática

Colagem corvos
Jogo dos erros

Ache os jarros
Labirinto

Labirinto
Caça-palavras

Ingredientes
secretos

O Segredo do Chef

EBF_OSC_Livro Professor.indd 7

7

09/04/2018 13

