Agosto – EBk
Escola Bíblica Do Kids
AULA 1– A Bíblia
INTRODUÇÃO
As férias acabaram, mas por aqui no kids as novidades continuam.
E nesse mês começaremos EBK, Escola Biblica do kids.
Serão 3 módulos de muito aprendizado para as nossas crianças. . Ao final de cada módulo
haverá formatura.
 Conhecendo o mundo espiritual
 Aprendendo a se relacionar com Deus
 Conhecendo os Livros da Bíblia
Professor, faça desse tempo algo especial para as criancas. Faça a matrícula delas. Estimule a
cada aula para levarem a Bíblia e caderno de anotações.
Prepare uma pasta de atividades para cada criança. Na formatura de cada módulo serão
entregues as pastas com as atividades realizadas em aula.
Use a criatividade e tenham uma campanha maravilhosa!!!
Deus abençoe!
PARA VOCÊ PROFESSOR (A):

Se preparem para esta Campanha! Estude a Palavra do Senhor, leia a Bíblia. Se você não fez
curso de Escola Biblica, busque essa formação. O Senhor te usará poderosamente nesse tempo.
Vamos formar crianças, futura geração da Igreja Apostólica, amigas de Deus e conhecedoras da
Sua palavra.
Que o Senhor te honre em tudo! Principalmente neste ministério tão recompensador que é o
RENASCER KIDS!
Com amor, Equipe Pedagógica!
LEIA E MEDITE:
2Tm 3:16,17, 1Co1:30,31, Sl 119:105, Js1:8
OBJETIVOS:
1. Linguagem direcionada para cada faixa etária, as crianças terão acesso a todo o conteúdo dos

3 módulos do curso Escola Biblica Kids.
2. Essa campanha levará a criança a conhecer de forma simples e descontraída o mundo
espiritual, os fundamentos da igreja, e as histórias Bíblicas. Esse ensinamento será uma base
solida que contribuirá para a formação da criança.
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3. A criança aprenderá que a Bíblia é o livro mais precioso que temos e que ela nos ensina o

caminho do Senhor.
4. Assim como está escrito em Pv 22:6 “Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ainda
quando for velho não se desviará dele”, as crianças receberão nesse ano de Israel a marca do
conhecimento da palavra de Deus. Esse aprendizado ficará para sempre no coração deles, e
essa semente os preservará nos caminhos do Senhor.
SITUAÇÃO DA CRIANÇA:

Envolvidas na correria do dia a dia, com atividades para ocupar o tempo ou distraídas com
celulares se apropriando de informações que satanás propõe.
Por isso vamos ocupa-las desafiando a cada semana.
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:

No primeiro dia da EBK cada criança receberá uma árvore feita de EVA. Essa árvore deve ser
fixada em uma parede do kids.( se voce tiver como fazer isso ou pode deixar com a criança e ela
deverá levar a cada aula).
A cada semana dessa campanha as crianças receberão desafios para serem cumpridos. A cada
desafio cumprido a criança receberá 1 folhinha. Os desafios especiais valem 1 fruta.
Ao final do primeiro módulo a criança que tiver mais folhinhas e frutos receberá um prêmio
(sugestão 1 Bíblia)
Tabela de pontos:
1 folhinha : 1 ponto
1 fruta : 2 pontos
Desafios:
Levar Bíblia : 1 folha
Levar caderninho para anotação : 1 folha
Decorar o versículo da semana: 1 folha
Levar um amigo que não frequenta o Kids: 1 folha
Levar atividade para casa completa : 1 folha
Criança mais comportada do culto: 1 folha
Desafios que serão feitos durante a campanha:
Arrecadação de alimentos : 1 fruta (independente do número de alimentos doados. Vale apenas 1
vez)
Arrecadação de agasalhos : 1 fruta (independente do número de roupas doadas. Vale apenas 1
vez)
Os demais desafios e pontos elegíveis serão mencionados nas aulas.
Envolva os pais nessa campanha. Poste no grupo as Evoluções e conquistas que os pequenos
tiveram . Será uma benção!!!
PARA A AULA:

Leve uma bíblia gigante, feita de cartolina. Coloque dentro dessa Bíblia 5 páginas grandes
(podem ser feitas de cartolina ou de sulfite). Importante que as crianças consigam visualizar.
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As páginas devem conter o seguinte:
Pág. 1: O nome Jesus, escrito bem grande e colorido.
Pág. 2: O número 66
Pág. 3: Figura de muitas pessoas (no Max 40 pessoas)
Pág. 4: Figura de uma luz radiante
Pág. 5: Hebraico, Aramaico e Grego (para a sala de 3-6 você pode colocar figuras que
representem essas línguas)
MINISTRANDO:

Hoje vamos falar do livro mais importante que existe. Nenhum outro livro é tão especial quanto
esse. Esse livro foi escrito por muitas pessoas, fala sobre muitas histórias só para ensinar sobre
alguém muito especial. Vocês sabem que livro é esse??? Isso mesmo! A Bíblia. (Mostre a Bíblia
gigante)
Todo mundo aqui conhece alguma história da Bíblia, não é mesmo? Quem pode me dizer
alguma?
Todas essas histórias e a Bíblia inteirinha têm um personagem principal. Vocês sabem quem é?
JESUS (mostre a página 1). Tudo o que está escrito na Bíblia, todas as mensagens de amor, de
fidelidade, de compaixão, de justiça, de santificação nos levam até Jesus.
A Bíblia é um manual que Deus deixou para nós. Então se você estiver triste, desanimado, ou até
doente, a Palavra de Deus, que é a Bíblia, pode te curar e te dar um ânimo novo.
Vocês sabiam que Deus fala conosco através da Bíblia? Cada história, cada versículo, nos ensina
o que devemos fazer, como seguir o caminho do Senhor e ser mais feliz.
Mas a Bíblia não é um livro só... ela é uma coleção de livros. Tanto que a palavra Bíblia significa
“biblioteca”. Quem sabe quantos livros têm na Bíblia??? São 66 livros! (Mostre a pag 2)
É bastante coisa, não é?!
E vocês sabiam que a Bíblia é um livro muito, mas muito antigo? Ela foi escrita durante centenas
de anos por mais de 40 pessoas diferentes. (Mostre pag 3).
Apesar de terem sido muitos escritores, a Bíblia tem um único autor: o Espírito Santo (mostre pag
4). O Espírito Santo quem inspirou todas essas pessoas a escreverem a palavra de Deus.
A primeira Bíblia foi escrita em três idiomas diferentes: Hebraico, Aramaico e Grego (mostre pag
5). Depois de alguns anos a Bíblia foi traduzida, e hoje temos ela disponível na maioria das
línguas que existem.
Nossa, esse livro é realmente muito precioso. Todos os dias vamos lembrar o quanto a Bíblia é
importante. Por isso vamos levá-la conosco para a igreja, ler alguns versículos e até dar de
presente para pessoas que não conhecem esse livro. Ele tem muito a nos ensinar, porque ele é a
Palavra de Deus para nós.
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ORAÇÃO:

Senhor quero te agradecer pelo seu infinito amor, que mais uma vez me trouxe aqui para
aprender.
VERSÍCULO:

Salmos 119:105 “Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho.”
VERIFICAÇÃO DO ENSINO:

- O que é a bíblia?
- Quantos livros tem na bíblia?
- Quem inspirou os escritores da biblia?
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:

Com alegria e gratidão por mais essa campanha que se inicia, por mais esse tempo que iremos
aprender sobre a palavra de Deus, vamos entregar uma oferta de gratidão.
ATIVIDADE :
Com papel color set preto ou cartolina, dentro para as crianças maiores peça para escrever o versículo
dentro para memorizarem e para os menores ajude-os ou cole o versículo. Deixe que decorem a capa com
gliter.

LEMBRANCINHA

Marcador de página!
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