2ª ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS
DA IIGD
16/07 a 22/07

CINE PIPOCA
OBJETIVO: Que a criança aprenda sobre a Alegria da Salvação através de filmes edificantes.
QUEBRA GELO: Dance com as crianças o louvor da Aline Barros: Ploc, ploc.Depois escolha alguma das várias sugestões em anexo para se
divertir antes do Filme.
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do SENHOR. Salmos 122:1.
REFERENCIA BÍBLICA: João 15: 7 a 11
HORA DO ENSINO: O Senhor Jesus deseja para nós a alegria completa, e essa alegria inclui não somente as bênçãos materiais, mas
principalmente a Salvação que é o mais importante para nós cristãos. Reflita nessa semana com as crianças sobre cada parte dessa
mensagem, se preferir leia o capítulo todo para que se compreenda melhor.
APLICAÇÃO: Durante essa semana nossas crianças assistiram filmes que as levarão refletir sobre suas vidas. Procure escolher aquele que
melhor se encaixa a cada faixa de idade, para que eles possam compreender o que estão assistindo. Não deixe que levantar questionamentos
sobre o que foi aprendido através do filme, até mesmo as crianças menores compreendem muito bem o que assistem, pergunte a elas coisas
relacionadas ao filme e como isso pode ser aplicado a vida dela. Em que momento pode ser usado e se pode ensinar a outras pessoas essas
lições.
USANDO A CRIATIVIDADE: Diga às crianças que prestem bastante atenção no filme que assistirão, é importante que a tia assista antes e
entenda o sentido do filme, o que ele trás de lição para a vida espiritual da criança, onde pode ser aplicado a Alegria da Salvação. Porque ela irá
trabalhar depois com eles o conteúdo do filme, por esse motivo é importante a tia assistir antes. Procure adequar o filme a idade certa, crianças
menores não conseguem assistir filmes muito longos, por isso abaixo deixamos sugestões de alguns títulos tanto para as crianças maiores,
quanto os menores. Faça relação do filme com a Palavra ministrada por você durante a aula. Em que momento no filme pode ver a alegria da
Salvação? Isso é importante para que a criança entenda o filme, o sentido dele fazendo comparações. Com as crianças pequenas você pode
também pedir que elas façam desenhos sobre o filme.

Observação importante: Você pode não ter uma grande quantidade de filmes, ou ter apenas poucos, mas NÃO leve para escolinha filmes
*seculares, não que seja pecado assistir outros filmes ou desenhos, mas a criança precisa criar referencia, se misturar as coisas não haverá
diferença. Você também pode aproveitar o momento para explicar a elas que alguns filmes o programações não agradam a Deus quando as
assistimos.

*Secular
Coisas realizadas durante nossa existência no mundo, MUNDANAS ou PROFANAS, anteriores à comunhão para com Deus, ou
seja, fora do ambiente de agrado das religiões. As nossas vivências no mundo são chamadas de seculares.

SUGESTÕES PARA A SEMANA:
Segunda - feira: Complemente a mensagem falando do quanto Jesus se importa com a sua alegria, Ele não quer te ver triste. (Provérbios 15:
13 e 23 – O coração alegre se mostra no rosto);
Quarta – feira: Ele ama a nossa família e quer que ela também se alegre conosco. (Esdras 6:16 e 22 - vencendo a guerra).
Sexta – feira: Mesmo em meio às lutas do dia a dia Jesus quer nos ver sorrindo (Ester 9:22 – Deus transforma tristeza em alegria)
LANCHE:



No domingo: Prepare o lanche conforme a sua vontade, a sugestão é de pipocas, mas tome muito cuidado em relação às crianças
pequenas, pois podem engasgar com as casquinhas da própria pipoca.
Na segunda-feira, quarta-feira, e sexta-feira você pode varias as pipocas. Pode fazer elas doce caramelizadas com chocolate, em
baldinhos ou saquinhos especiais. Capriche e bom filme!
Obs.: Os lanches são sugestivos, faça-os conforme a realidade da sua escolinha.

DINÂMICAS DIVERSAS PARA BRINCAR COM ELES E SE DIVERTIR.
Batata Quente
As crianças ficam em roda e vão passando um objeto (bolinha, peteca, bichinho de pelúcia, etc..) umas para as outras seguindo a ordem da
roda enquanto o professor diz:
“Batata quente, quente, quente…” e repete “quente” até quando quiser dizer “queimou”. A criança que estiver com o objeto quando ele disser
“queimou” deverá sair da roda ou pagar uma prenda.
Dica: Você pode associar perguntas relacionadas ao filme assistido para a criança que ficar com a “batata” na mão. Se ela acertar, não precisa
pagar a prenda.
Sugestões de prendas:
1. Imitar um animal (gato, macaco, galinha, cachorro, pato)
2. Contar até 10 pulando em um pé só.
3. Repetir um versículo da bíblia bem rapidinho sem errar. (pode ser lido).

4. Cantar um louvor.
5. Dançar um louvor.

Morto Vivo
As crianças devem abaixar quando o líder falar “morto”, e ficar em pé quando falar “vivo”. O professor dá os comandos e quem errar sai da roda
ou paga uma prenda.
Dica: Você pode condicionar o “morto” e o “vivo” a atitudes. Escolha uma lista de pecados como: desobedecer aos pais, falar mentira, brigar
com o colega, etc., e uma lista de atitudes corretas: orar, ler a Bíblia, obedecer aos pais, etc. Se a atitude que você disser for pecado, todos
deverão abaixar, se for algo que agrada a Deus, eles deverão ficar em pé.
Estátua
Enquanto o professor bate palmas ou canta (toca) uma música de louvor enquanto as crianças ficam andando ou dançando. Quando ele disser
“estátua” todos devem fazer uma pose e ficar paradas. O objetivo é que nenhuma criança se mexa, então o líder pode fazer alguma coisa para
tentar fazer as crianças se mexerem (caretas, cócegas, etc..) até conseguir que alguma criança mexa. Depois disso todas podem mexer e
começa a brincadeira de novo.
Dica: O líder pode escolher as melhores estátuas e “carregá-las” para o “museu” (espaço da sala separado onde todos poderão ver a estátua).
Siga o mestre
Uma criança do grupo é escolhida para sair da sala. Enquanto isso, as crianças escolhem outra criança do grupo para ser o mestre. Essa
criança deverá fazer gestos que todas as outras vão imitar, e mudar de gestos sempre que possível. Elas chamam a crianças que estava fora da
sala e, enquanto as outras crianças, dirigidas pelo “mestre” fazem os gestos, deverá adivinhas quem é o mestre. Se ela acertar, o mestre é que
vai para fora da sala e continuará a brincadeiras. Se ela errar, sairá novamente e tentará outra vez, com outro mestre escolhido.

SUGESTÕES DE FILMES PARA TODAS AS IDADES:
As Histórias de Jonathan Sperry
O que é e como é servir a Jesus? Em "As Histórias de Jonathan Sperry" você aprenderá que a grandeza no reino de Deus não é
medida por quantas pessoas estão a seu serviço, mas as quantas pessoas você está servindo.
Dustin (Jansen Panettiere) e seus dois melhores amigos aprendem isso durante as férias de verão. Mesmo com a expectativa de
muita diversão, Dustin acaba arrumando um serviço periódico como cortador de grama na casa de um idoso. Nessa atividade,
uma
amizade
singular
se
desenvolve
entre
Dustin
e
Jonathan
Sperry
(Gavin
MacLeod).
Entre as histórias contadas por Jonathan ele mostra que um crente feliz é aquele que não apenas conhece, mas pratica o que
conhece. O que acontece no resto do verão é algo que Dustin e seus amigos nunca vão esquecer e muda completamente suas
vidas. Um filme inspirador para todas as idades!
http://www.filmesgospel.com
Gênero: Vida Cristã
Duração: Aprox. 96 minutos
Idioma: Português / Inglês
Legenda: Português / Inglês
Classificação etária: Livre

Moisés - O príncipe do Egito
No Egito antigo, quando os hebreus lá viviam como escravos e o faraó Seti, temendo o constante nascimento de crianças
hebreias, pois no futuro poderiam se tornar uma força que ameaçasse seu poder, ordena que todos os bebês hebreus do sexo
masculino sejam afogados. Uma hebreia se desespera ao ver que seu filho poderá ser morto e, para salvá-lo, o coloca em uma
cesta no rio. A criança acaba sendo encontrada pela rainha, assim Moisés criado como irmão de Ramsés, o herdeiro do trono de
Seti. Os dois crescem e se tornam grande amigos, mas Moisés acaba descobrindo sua origem, decide abandonar o palácio e
libertar os hebreus, para levá-los para a Terra Prometida.
Gênero: Animação
Áudio: Português
Duração: 98 Minutos
Classificação etária: Livre

O medalhão perdido
A lenda O medalhão perdido assombrou a família de Billy Stone por 200 anos. A busca do pai de Billy pelo tesouro arruinou sua carreira
e seu relacionamento com o filho. Quando o próprio Billy encontra o medalhão, isso não significa o fim de seus problemas – era só o
começo. Em uma viagem no tempo, Billy e sua melhor amiga, Allie, precisam confrontar o mal que ameaça tanto o passado como o
futuro deles. Para derrotar essa força das trevas, será necessário buscar dentro deles a verdadeira Fonte de poder e força – ou nunca
mais voltarão para casa. Lançado pela Graça Editorial, o livro O medalhão perdido, escrito por Bill Muir e Alex Kendrick, é mais do que
uma simples história sobre dois amigos em busca de um tesouro perdido. Esta aventura faz com que todos nós relembremos que nossa
importância não está nas realizações, na quantidade de amigos que temos nem nas etiquetas de nossas roupas. Ele revela que nossa
importância se encontra na seguinte verdade: Deus criou cada um de nós com um maravilhoso “valor e propósito” e está pessoalmente
envolvido em nossa vida. “Se tudo der certo, você perceberá que esta não é uma história tão relacionada ao medalhão perdido como o
é com a importância perdida. Espero que, durante a leitura desta fantástica aventura ao longo de uma maravilhosa ilha, você também
experimente as poderosas verdades escondidas nela”, destaca Bill Muir. E acrescenta Alex Kendrick: “Meu desejo é que sua família
goste tanto dele quanto a minha. Oro para que, por meio desta aventura, sua família descubra e redescubra o maior tesouro de todos:
o valor inestimável que Deus deu a cada um de sua vida”. Mais do que uma história, O medalhão perdido é uma narrativa sobre
sacrifício, bem versus mal e sobre como aprender que cada um de nós é um tesouro para Deus.
Gênero: Aventura
Duração: aprox. 90 min.
Idioma: Inglês e Português
Legenda: Português / Inglês
Classificação etária: 10 ANOS

As aventuras do pequeno peregrino
"As aventuras do Pequeno Peregrino" é uma alegoria (metáfora) contemporânea voltada para o público infantil baseada no bestseller cristão "O Peregrino", o 2º livro mais lido no mundo, também distribuído pela BV Films.
Na proposta da obra do século XVII, John Bunyan conta a trajetória de Cristão num estreito e difícil caminho rumo a Cidade
Celestial. Trata-se, portanto, de uma analogia a vida cristã marcada por difíceis decisões e experiências.
No filme de Andrew Wiest, Cristão é Chris, um menino que vive num ferro-velho e que rouba para sobreviver. Ele descobrirá
através de um pregador viajante que seu pai está vivo e que deseja tê-lo em casa novamente.
Esta descoberta motivará Chris a percorrer o mesmo e perigoso caminho que Cristão de John Bunyan percorreu. Será um longo
caminho para se reencontrar seu pai. Ele enfrentará armadilhas, tentações, enganará bandido, escaparão do pântano, monstros e
de batalhas de robôs malvados.
Gênero: Aventura
Áudio: Português
Duração: 109 Minutos
Classificação etária: 12 anos

LIÇÃO DE VIDA

A vida de Eli (Miles Elliot) é um pesadelo. Com uma mãe negligente devido ao vício das drogas e um pai ausente, Eli é marcado por
profundas mágoas. Ao completar dez anos, após ser agredido pelo pai embriagado, o garoto é levado para o hospital por policiais. O que
ele mais desejava era o amor e a aprovação de seus pais, porém, depois do ocorrido, Eli é retirado de sua casa e enviado para um
orfanato. Nada tão ruim comparado à única referência que possui de lar. Por outro lado. Ken Matthews (Michael Mattera), um consultor
de investimentos, tentando impressionar um cliente em potencial, se candidata a conselheiro em um acampamento juvenil e, lá, fica
responsável por Eli. No decorrer desse camping, Ken percebe que sua tarefa não seria tão fácil ao descobrir o passado que transformou
Eli em uma criança revoltada. Nesse ponto, Ken terá de fazer uma escolha: desistir de Eli, como todos fizeram, ou restaurar o coração
desse menino.

Gênero: Drama
Duração: aprox. 109 min
Idioma: Inglês e Português
Legenda: Português / Inglês
Classificação etária: 12 Anos
MIDINHO, O PEQUENO MISSIONÁRIO – NOVO TESTAMENTO, VOL 22
A vinda súbita do reino de Deus e outras histórias

Midinho e sua turma ensinam que a volta de Cristo será repentina e, por isso, é importante estarmos sempre preparados,
mantendo-nos fiéis e obedientes aos ensinamentos que Jesus nos deixou, pois, desta maneira, não teremos o que temer. Eles
também alertam que, ao amarmos o dinheiro, corremos o risco de perdermos a melhor parte do grande tesouro que Deus nos
reservou: a salvação. E, da mesma forma, evidenciam que honrar os pais é o ponto-chave para termos longos dias nessa terra.
Aprenda, por meio destas lições, que o amor de Deus é infinito e está disponível para os Seus filhos todos os dias; só depende
de você escolher a melhor parte.
Episódios:
O jovem rico / A vinda súbita do reino de Deus / A Tradição dos Anciãos / O jugo de Deus
Gênero: Infantil
Duração: Aprox. 30 minutos
Idioma: Português
Legenda: Sem legendas
Classificação etária: Livre

MIDINHO, O PEQUENO MISSIONÁRIO – NOVO TESTAMENTO, VOL 14
Nos quatros episódios do DVD Jesus, o Bom Pastor e outras histórias, Midinho e seus amigos trazem histórias lindas que
mostram que devemos limpar nosso coração, não julgar os nossos semelhantes e fortalecer a nossa fé para conseguirmos
sempre fazer o que é certo, mesmo quando isso não parece fácil. Mais um DVD cheio de ensinamentos e aventuras. Junte a sua
turminha para assistir e divirta-se!
Episódios:
Jesus o bom pastor / A traição de Judas / Fariseus e o publicano / Jesus perante Pilatos
Gênero: Infantil
Duração: Aprox. 30 minutos
Idioma: Português
Legenda: Sem legendas
Classificação etária: Livre

DVD Hermie & Amigos Uma lagarta comum
Hermie e seu melhor amigo, Wormie, perguntam-se por que Deus – seu Amigo e Criador – optou por fazê-los tão comuns.
Afinal, todas as outras criaturas que eles encontram exibem algo arrojado ou bonito que as tornam especiais e únicas. Com
uma surpreendente transformação por dentro e por fora, Hermie e Wormie aprendem a aceitar a perfeita vontade de Deus e o
Seu propósito. Uma história simples, mas com uma verdade profunda, a qual ensina como Deus ama você exatamente do jeito
que você é.
Gênero: Infantil
Duração: Aprox. 39 minutos
Idioma: Português / Inglês
Legenda: Português / Inglês
Classificação etária: Livre

Dvd Nick e Mack - Recarregado
Você tem onze anos de idade e acaba de mudar com sua família para uma cidade nova onde não conhece ninguém. Seu vizinho é um
tipo muito esquisito sobre o qual a galera conta histórias assustadoras. Já no primeiro dia de aula, o valentão da escola brigou com
você, sabe onde você mora e não gosta de você. O seu melhor amigo é um personagem de desenho animado que só te põe em
encrencas. Bem-vindo ao mundo de Nick e Mac. Nick, um garoto como os outros, sempre se envolve nas maiores confusões com o seu
amigo imaginário, o Mac. Juntos, eles aprendem lições muito valiosas.

COMEV
Distribuidora
PORTUGUÊS
Idioma Áudio
Tempo de Duração Aprox. 30 minutos
Classificação Etária Livre

DVD Turminha da Graça Volume 11
A Turminha da Graça tem muitas alegrias para compartilhar com vocês nestes episódios. Confira! No primeiro desenho, o
Binho se empolga com a internet e tenta impressionar sua avó a todo tempo. Mas, aos poucos, ele percebe que a tecnologia
não resolve tudo. Veja por que em A Palavra de Deus.com.br ,No segundo episódio, você verá que o grupo Trovão é bom no
skate e gosta de fazer maldades. Sem saber disso, Caio entra nessa turma. Porém, antes de ser influenciado por ela, ele lhe
apresenta a Verdade. Acompanhe essa história em A força da Palavra. Você vai se surpreender! Os meninos da Turminha são
desafiados pela professora a pesquisar sobre o bullying na escola e percebem que isso afeta muitas crianças. Descubra como
eles ajudaram seus colegas a superarem esse problema e deram um verdadeiro Buu para o bullying. E, para encerrar, em O
Menino- Trovão Caio apronta por querer mostrar seus dons aos seus colegas. No final, nosso amigo entende qual foi o melhor
dom que ele recebeu de Deus. Assista ao DVD e divirta-se com esses desenhos pra lá de interessantes!
Episódios: A palavra de Deus.com.br / A força da palavra / Buu para bullying / O menino – Trovão.

Graça Kids
Distribuidora
PORT
Idioma Áudio
Classificação Etária Livre

