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COMO FAZER UMA
ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS
Este E-book é parte do treinamento online “Como Fazer Uma EBF”. O material completo contém:
•
•
•
•

E-book Como Fazer Uma Escola Bíblica De Férias
Quatro videoaulas: Propósito, Planejamento, Programação E Palavra
Modelo de Planejamento Para EBF, com programação modelo
Suporte online e por telefone para te ajudar a organizar o seu evento

O E-book é gratuito. As quatro videoaulas, o modelo de planejamento e o suporte você pode adquirir
por R$ 70,00 através do site https://projetobiblia.com.br/escolabiblicadeferias/
Dúvidas ou mais informações mande uma mensagem de WhatsApp ou telefone 011-98990-8190.
Temos uma condição especial para grupos de igrejas, onde todos poderão assistir o treinamento
online com as quatro videoaulas. Entre em contato e saiba mais!

1

Autor: Ricardo Silva. Para Projeto Bíblia, que é uma iniciativa da Associação Expedição
Mochila para treinamento e capacitação de líderes de crianças na igreja.
Trechos podem ser reproduzidos quando citada a fonte. Não pode ser duplicado ou reproduzido sem
autorização do autor. Contato e mais informações contato@em.org.br e 011-9899-08190
Ricardo Silva, conhecido como Ricco, é casado com a Larissa e eles são pais da Rebeca, Rafaela e
Lara. Formado em Teologia e Missões pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida, em Atibaia-SP
(SBPV). Atuou profissionalmente por 25 anos com recreação, jogos e desenvolvimento de atividades
lúdicas para empresas. Através da Associação Expedição Mochila, uma missão cristã que ajudou a
fundar, esteve por 4 anos como missionário na Bolívia trabalhando com crianças em situação de
risco e desenvolveu projetos de esportes para evangelismo do bairro. Ministrou dezenas de
treinamentos presenciais para capacitar líderes de crianças na igreja pelo Brasil. É pastor da Igreja
Cristã em Marília, na cidade de Marília/SP, professor convidado do SBPV na área de evangelismo e
missões urbanas.
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INTRODUÇÃO
Este E-Book é um roteiro para você organizar uma atividade bíblica e recreativa com as crianças no
bairro e da igreja. Aqui focamos no período de férias escolares, o evento conhecido como Escola
Bíblia de Férias (EBF). Apesar disto, pode ser usado para outros eventos com crianças a fim de
evangelizar, como viagem missionária de impacto, festa de dia das crianças, natal, acampamento, dia
de lazer. Ajudamos a organizar as crianças, jogar e brincar, e ensinar a Palavra. Antes de começar,
três comentários importantes:
- As ideias aqui apresentadas são uma forma de trabalhar, existem outras maneiras de
produzir uma EBF, e algumas são muito boas. Não encerramos o assunto e tentamos ser
diretos e práticos. Aqui temos uma base que precisa se adaptar a sua realidade e contexto, por
isso o suporte online e telefone para te ajudar mais. Trabalhamos pelo objetivo final que é,
você líder de crianças na igreja, fazer uma EBF excelente.
- Nós ensinamos a fazer uma EBF muito bem organizada com tudo no papel, combatemos o
improviso e incentivamos reuniões presenciais, tempo de oração, dedicação antes, durante e
depois o evento. Tudo isso toma tempo e dá trabalho. Todos devem estar conscientes de sua
tarefa e quanto a dedicação não só no dia do evento, mas na preparação antes. Por isso a
equipe é a parte que merece atenção, uma turma bem organizada e engajada, colhe bons
frutos.
- Este E-book sozinho já vai te ajudar muito, mas o ideal é que ele seja acompanhado das
videoaulas e você tenha o modelo de Planejamento para EBF, o pacote completo você
compra por R$ 70,00 em https://projetobiblia.com.br/escolabiblicadeferias/
Vamos começar com a pergunta que é título deste E-Book. Como fazer uma EBF? Para responder
separamos em quatro módulos, cada um apresentado em um capítulo aqui. Estamos pensando em um
evento pontual, porém bem organizado. Um evento com muita diversão e ensino a bíblico. Também
sugerimos uma continuação no relacionamento com as crianças que estarão por perto, seja do bairro
ou da igreja. A EBF é um evento pontual, mas pode ser uma ótima oportunidade de começar
evangelizando no evento e seguir discipulando ao longo do ano.
Começamos com o Propósito, olhando para a Bíblia e refletindo sobre qual a nossa motivação para
um evento que vai ser custoso de dinheiro, tempo e trabalho. O que a Palavra fala sobre sair no
bairro para evangelizar crianças. Temos que pensar além do evento e entender o chamado de Deus
para falar da Salvação de Jesus.
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Depois vamos ao Planejamento, que é a palavra chave para tudo sair bem organizado e pensado
antes do evento. Destaque para a equipe, que quando bem alinhada e preparada, faz um trabalho
espetacular. É importante também pensar no público para não ter surpresas no dia da festa.
Dedicamos um capítulo só para o dia da Programação, é o dia da atividade com as crianças, como
lidar com muitas crianças ao mesmo tempo e fazer o programa acontecer. O programa deve contar
com uma boa equipe de apoio, jogos recreativos e estudo bíblico, devem começar e terminar bem.
O último capítulo fala da Palavra, é quando vamos ensinar as crianças sobre as verdades de Deus.
Qual o estudo e como vai ser transmitido? A importância dos pequenos grupos para finalizar e o
contato posterior para acompanhar as crianças.
Esperamos que este material te ajude! Cada igreja terá sua realidade e contexto, uma equipe, um
espaço, um público, e vai fazer a EBF em um tempo, dias e horários, diferentes. Aqui passamos as
bases, mas quem tem uma quadra ao ar livre vai ter uma EBF diferente de quem tem o salão da igreja
fechado. Quem faz um avento para 30 crianças por três horas em um dia é diferente de quem faz uma
EBF para 120 crianças em um fim de semana com cinco horas por dia. Tudo isso faz seu evento
único, por isso temos o suporte por telefone e internet para te ajudamos a planejar em cima de sua
realidade e contexto.
Compre o pacote completo por R$ 70,00 em https://projetobiblia.com.br/escolabiblicadeferias/ e
receba ajuda personalizada para a sua realidade!
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PROPÓSITO
TEMOS QUE PREGAR A PALAVRA
Evangelismo é como Deus atrai as pessoas através dos que já foram salvos, veja 2 Co 5.18-19 e 1 Pe
2.9. Deus está trabalhando para salvar as vidas, Ele tomou a iniciativa de buscar os pecadores. E para
isso Deus usa as pessoas que já foram salvas.
Se temos que pregar a Palavra, surgem três verdades. Primeiro não tenha dúvida do seu chamado
para anunciar as boas novas. Segundo, apesar da certeza do chamado, você deve buscar capacitação.
E terceiro, pratique o evangelismo. Fale de Jesus as pessoas.
Uma Escola Bíblica de Férias é mais que um evento ou um dia de diversão com as crianças. Antes
disto é parte de um chamado para anunciar as boas novas. O evento em si é apenas uma ferramenta,
o propósito maior é falar da Salvação em Jesus Cristo!
CRIAR BONS RELACIONAMENTOS E EMPATIA COM AS CRIANÇAS E FAMÍLIAS DO
BAIRRO E DA IGREJA
Discipulado é relacionamento de longo prazo, mas a EBF é um evento pontual. Porém, as
oportunidades de momento não anulam a necessidade de relacionamentos de longo prazo. No dia da
EBF foque em todas as crianças, depois busque relacionamento com aquelas que estão por perto,
algumas você não verá mais. Mas aquelas que você pode continuar em contato, crie relacionamento,
visite, convide para um culto. Aproveite o evento pontual para buscar relacionamento de médio e
longo prazo. Mas no dia do evento, esteja com mesmo foco e dedicação a todas as crianças, mesmo
aquelas que não verá mais, é importante que ouçam a Palavra e recebam uma oração.
Evangelismo é como um quebra-cabeça: tem várias peças e todas são importantes. As vezes teremos
eventos pontuais, conversa de improviso, e outras vezes eventos de longo prazo, preparados e
intencionais. Você deve apoiar uma missão com obreiros que estão evangelizando longe com o
mesmo empenho que fala de Jesus para as pessoas que estão por perto.
A igreja deve ter uma estratégia e ação para os vizinhos, as crianças e famílias próximas. E a EBF
deve ser apenas uma parte desta estratégia que tem uma agenda com várias ações durante o ano.
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JOGAR E BRINCAR É A LINGUAGEM NATURAL DAS CRIANÇAS
As crianças estão prontas para brincar, e elas fazem isso sem a ajuda dos adultos, elas se dão muito
bem sozinhas. Você lembra de quando era criança e brincava na rua? Algum adulto precisava ir lá
para a brincadeira acontecer? A resposta é não! Elas se dão muito bem sozinhas. Porém elas amam
quando um(a) tio(a) organizam os jogos e dão uma cara nova para a brincadeira. Temos que pegar
carona neste ímpeto de jogar e brincar que toda criança tem. Cada país tem seu idioma, no "mundo"
das crianças, a linguagem natural são os jogos e brincadeiras.
MOBILIZAR E INTEGRAR OS IRMÃOS DA IGREJA
Gere comunhão e voluntário a favor da EBF. Mobilize as pessoas, algumas só precisam de um
convite. E seu pastor vai amar ver todo mundo trabalhando. A igreja precisa de voluntariedade, fazer
a obra de Deus, comunhão e trabalho juntos, crescimento e maturidade, e tudo isso pode acontecer
através de uma EBF.
Leve para os irmãos o entendimento que estão fazendo algo para Deus, Cl 3.23-24, e que estão se
dedicando pelos irmãos e pelo corpo de Cristo, Rm 12.10. Use a EBF pode despertar os
vocacionados. Cada irmão e irmã tem um talento, dom, habilidade, e deve ser desafiado a usar isso
para a obra, e uma EBF é uma ótima oportunidade.
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PLANEJAMENTO
Vamos começar pensando nos quatro elementos: Equipe, Público, Local e Tempo. A EBF precisar
ter uma boa integração entre estes pontos. Cada contexto e realidade vai criar um evento único. Por
exemplo, veja três configurações diferentes para uma EBF.
Equipe: 12 pessoas
Público: 150 a 200 crianças
Local: Praça pública
Tempo: 2 dias, 3 horas cada
dia

Equipe: 6 pessoas
Público: 100 a 120 crianças
Local: 1 Quadra
Tempo: 1 dia, 3 horas

Equipe: 30 pessoas
Público: 300 a 350 crianças
Local: Salão da igreja e rua
Tempo: 4 dias, 4 horas cada
dia

Veja que a base da informação está na quantidade de crianças que pretende receber. É isso que vai
direcionar o tamanho da equipe e do espaço. Por isso comece pensando nestes três pontos. Qual é a
quantidade do púbico? O que vamos precisar de espaço e equipe. Agora vamos pensar em cada um
dos pontos.
EQUIPE
Dê recomendações a equipe: engajamento, clareza de papel e responsabilidade, noção do tempo e
trabalho. E delegue um papel para cada um: jogos e brincadeiras, estudo bíblico, apoio.
Cada um deve prestar atenção nestas recomendações e entender o seu papel no dia do evento.
Engajamento é vontade de fazer, ser proativo. Nada pior do que uma pessoa que não faz as coisas
que devem ser feitas, que precisam ser lembrada toda hora, que se finge de esquecida. Escolha
pessoas que realmente vão se engajar no evento. Por isso entender o Propósito, que falamos no
capítulo anterior, é importante. Além disto a equipe deve ter clareza de seu papel no evento e do
trabalho que vai ter, o tempo que vai usar. Assim fica mais fácil se organizar e não prejudicar a EBF.
O papel de cada um no dia do evento é algo muito importante. Uma mesma pessoa pode até cumprir
dois ou mais papéis, mas que tenha clareza deles e do que vai fazer a cada momento. Aqui
apresentamos a equipe de apoio, os jogos e brincadeiras e o estudo bíblico. São as três áreas que
cobrem o evento do começo ao fim.
PÚBLICO
Fala algumas perguntas diagnóstico para identificar o perfil e a quantidade de crianças. De onde elas
virão? Quantas serão? Isso vai te ajudar a pensar nas oportunidades com o público, inclusive uma
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dica é incluir os adultos para que também sejam alcançados e recebam atenção. Lembre que trabalhar
com crianças inclui sua família, os irmãos mais velhos, os pais, os avós. Aproveite a EBF e alcance
todos.
Nós temos uma sugestão de divisão de faixas-etárias diferentes. Menores de 4 a 7 anos e maiores de
8 a 11, mas você pode fazer de outra maneira se achar melhor. E na linha do tempo do evento, nós
sugerimos que você comece com todos juntos e separe apenas na hora dos jogos e brincadeiras,
juntando de novo para ouvirem a Palavra, Pequenos Grupos e finalizar com o lanche.
Pense o que fazer com crianças de 0 a 3 anos, e os adolescentes. Caso não tenha equipe e estrutura
adequada, dispense. Especialmente as crianças menores, precisam de uma atenção especial para não
atrapalhar a programação dos maiores e nem tomar a atenção de tios e tias que estão envolvidos em
outras tarefas.
LOCAL
Qual local vai ser a EBF? Igreja, rua, praça, escola. Pense na segurança, necessidade de autorização e
se é um local de uso comum, como praça pública. Tudo isso exige atenção.
Para a segurança observe pontos de atenção como rua com carros passando, caco de vidro, lixo ou
pregos e coisas pontiagudas. Também veja fiação elétrica descascada e caixa de luz. Isso é perigoso,
previna-se! Necessidade de autorização, veja se precisa enviar um ofício ou apenas um aviso caso vá
fechar a rua ou usar uma praça. Uma quadra pública pode ter uma turma que sempre joga por lá, vá
antes, descubra e converse sobre o uso do espaço para o evento e não tenha surpresas o no dia da
EBF.
Faça uma decoração simples, lembre-se que o propósito não é fazer um megaevento, mas sim ter
contato com as crianças, pregar a Palavra, conhecer melhor os pais. Considere os gastos e o trabalho
que vai ter e pense se vale a pena! Ponha um cartaz na parede com a programação, no modelo para
download Planejamento Para EBF* temos uma sugestão pronta para usar.
Veja qual o lado do sol caso faça ao ar livre, dependendo do horário e local que sentar as crianças, o
sol no rosto vai atrapalhar. Deixe água disponível e de fácil acesso para as crianças tomar.
[*] Para receber o modelo Planejamento Para EBF compre o pacote completo por R$ 70,00 em
https://projetobiblia.com.br/escolabiblicadeferias/
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TEMPO
Separe a agenda da equipe para preparar a EBF e o cronograma no dia do evento. São duas agendas
separadas. Não esqueça da oração. Isso deve fazer parte da agenda da equipe. Uma dica e envolver
toda a igreja na oração pela EBF. Avise nos cultos, coloque no jornalzinho, mural. Desafie a igreja
para orar!
Qual a agenda da equipe? Algumas coisas que exigem o preparo nos dias anteriores a EBF:
- Reunião presencial ou online, planejamento e oração
- Fazer compras
- Preparar decoração
- Preparar o lanche
- Preparar o material dos jogos e brincadeiras
- Ensaiar um teatro, dinâmica ou história bíblica
- Produzir as lembrancinhas ou o famoso saquinho surpresa
- Chegar antes no dia do evento para os ajustes finais
- Sair para falar com as crianças e avisar da EBF
- Espalhar cartazes e folhetos pelo bairro para divulgar
Para o cronograma no dia do evento, pense primeiro em blocos de atividades e depois nas atividades
para preencher cada bloco. Defina o tempo total do evento e separe o horário adequado a cada
momento. No próximo capítulo, sobre a Programação, vamos ver quais atividades fazer.
HORÁRIO
14:30h as 15:00h
15:00h as 16:30h
16:30h as 16:50h
16:50h as 17:10h
17:10h as 17:30h

BLOCO
Bloco 1
Bloco 2
Bloco 3
Bloco 4
Bloco 5

TIPO DE ATIVIDADE
Recepção e quebra-gelo
Jogos recreativos
Ensino bíblico
Bate-papo em pequenos grupos
Lanche e finalização
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PROGRAMAÇÃO
PROGRAMAÇÃO MODELO
Organize os blocos de programação e lembre que nossa sugestão é manter todas as crianças juntas a
não ser na hora dos jogos e brincadeiras. Veja a linha do tempo abaixo

No capítulo anterior mostramos os blocos de atividade, agora veja como preencher cada bloco.
HORÁRIO
BLOCO
TIPO DE ATIVIDADE
14:30h as 15:00h Bloco 1 Recepção e quebra-gelo

ATIVIDADE(S)
Abertura e apresentações,
boas vindas, informações
gerais, crachá, conduzir para
o local do início.

15:00h as 16:30h Bloco 2

Jogos recreativos
Futebol
Queimada
Pic-Bandeira
Taco

16:30h as 16:50h Bloco 3

Ensino bíblico
Prega e mostra ilustrações

16:50h as 17:10h Bloco 4

Bate-papo em pequenos grupos
Conversa e reforça questões
importantes

17:10h as 17:30h Bloco 5

Lanche e finalização
Social e próximo encontro
quando possível
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Lembrando que estas atividades propostas são uma sugestão, mais importante é você entender como
organizar o cronograma do evento. Pode usar outras atividades conforme seu público e
especialmente conforme o espaço que terá disponível.
Caso você compre o pacote completo, nosso suporte online e por telefone vai ajudar a pensar nas
atividades conforme sua realidade e contexto.
O QUE É IMPORTANTE PARA CADA BLOCO
Abertura
Apresente as pessoas e o local
Avise o propósito da EBF
Louvor fácil, com dança e movimento
Jogo quebra-gelo
Avisos gerais sobre a programação
Avisos sobre pode e não pode
Não passe de 20/25 minutos
Jogos e brincadeiras
Jogo fácil e de conhecimento geral
Comece e termine o jogo com todo sentados, não deixe dispersar no meio da atividade
Com vencedor final ou não
Faça mais de uma base se o espaço permitir
Use identificação: coletes coloridos nos(as) tios(as) e crianças, marcas no chão, cones, fita
plástica para separar locais
Palavra
Crie uma mensagem que faça sentido para as crianças
Use o layout inteligente para obter menos ruídos
Os tios e as tias já ficam sentados perto das crianças que formarão o pequeno grupo
Teatro, fantoche, pantomima, dinâmica, seja o que for, faça bem feito e explique a mensagem
verbalmente
Pequenos Grupos
Não deixe dispersar entre a Palavra e os pequenos grupos, equipe atenta e rápida
Siga o roteiro de perguntas conforme a mensagem que foi pregada
Faça perguntas sobre a mensagem e deixe as crianças falar
Evite que uma criança fale muito e outras pouco, busque interagir com todos
Termine orando
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Encerramento
Use este tempo para fazer social, bate-papo, conhecer mais o público
Converse com os pais e adultos
Lanche simples e prático, tudo com descartáveis para facilitar a limpeza
Ao se despedir diga a criança o quanto foi bom estar com ela na EBF, convide para voltar
Entregue uma lembrancinha junto com um bilhete ou folder com mais informações da igreja e
reuniões
A MELHOR MANEIRA DE FALAR EM PÚBLICO
Falar em público, especialmente com muitas crianças, é um desafio! A melhor maneira é
organizando o espaço e posicionando a equipe corretamente. Para isso apresentamos o layout
inteligente e o conceito de puxa e/ou auxilia. O layout inteligente busca sentar as crianças de frente
para um fundo neutro. Ou melhor, elas verão apenas quem está falando e nada mais atrás que possa
tirar a atenção. O conceito de puxa e/ou auxilia organiza a equipe mantendo apenas uma pessoa na
frente e os outros tios e tias espalhados entre as crianças e não em volta das crianças. Isso facilita
para a pessoa que está na frente falando (puxa) manter o fluxo da conversa, avisos, pregação, e quem
está entre as crianças (auxilia) resolve questões como conversa paralela entre as crianças, discussão,
pedir para ir ao banheiro ou outros. Quem puxa segue falando, quem auxilia se foca nas crianças.
MATERIAL ADEQUADO PARA AS ATIVIDADES
Faça uma lista de material esportivo, material bíblico e material de apoio. Não esqueça nada. Nós
temos uma lista de material modelo no Planejamento para EBF que você faz download quando
compra o pacote completo. Veja mais no site https://projetobiblia.com.br/escolabiblicadeferias/
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PALAVRA
A TRÍADE: HISTÓRIA, INTERPRETAÇÃO, PRÁTICA
Ore e prepare um estudo bíblico com tempo, não faça nada às pressas. Considere a história, o texto
original, a interpretação, o que aprendemos com a história, e a prática, o ensino no dia a dia da
criança. Tem ainda um ponto extra, que vem antes de todos, a captação, use uma história conhecida
das crianças como universo Marvel, Star Wars, Stranger Things, Toy Story ou outro.
História. Conte a história original, inclua o contexto. Use expressões como:
Naquele tempo... Quando isso aconteceu... Este lugar era assim... As pessoas viviam desta
maneira...
Interpretação. Conte o que Deus quer ensinar com esta história. Use expressões como:
A lição deste texto é esta... Isso significa que... Esta pessoa aprendeu que... Eles viram que
Deus fez...
Prática. Conte como viver este ensino na prática. Use expressões como:
Para nós hoje... Quando você está em casa... Na escola com os amigos... Pode ver internet,
mas saiba...
Mas fale de maneira fluída, contando uma história tentando fazer as crianças imaginar uma cena ou
um quadro a cada ponto que vai discorrer.
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FALE DE JESUS, ELE É O HERÓI
As divisões da Bíblia servem para nos ajudar a organizar o conteúdo, porém a Bíblia é um livro só
que aponta para Jesus. Ele é o grande herói, pois Ele nos salva. Não diga que o herói é Davi porque
matou Golias, Paulo, que fez viagens missionárias ou Noé que construiu a arca. Os personagens são
importantes, tem suas histórias e grandes ensinos para nós. Mas foque sempre em Jesus!
A IMPORTÂNCIA DA DISPOSIÇÃO DO ESPAÇO, DAS PESSOAS E DO SILÊNCIO NA
HORA DA MENSAGEM
Veja mais em A MELHOR MANEIRA DE FALAR EM PÚBLICO no capítulo anterior.
FINALIZE EM PEQUENOS GRUPOS
Agilize a organização entre a ministração da Palavra e a formação do PG, isso não permite a
dispersão das crianças. O preletor deve deixar uma pergunta para ser respondida no PG e ali o tio ou
tia não repete a pregação, mas direciona a resposta e ajuda todas as crianças a falar e entender melhor
como por em prática o ensino.
ESPERAMOS QUE SEU EVENTO SEJA ESPETACULAR, BOM TRABALHO!!!!

Este E-book é gratuito. E é parte de um pacote que contém quatro videoaulas, o modelo de
planejamento e suporte online e por telefone para sua EBF. Você pode adquirir por R$ 70,00
através do site https://projetobiblia.com.br/escolabiblicadeferias/
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