Currículo Cultura Cristã
Matriz curricular

SÉRIE PASSOS

(para crianças não alfabetizadas)

PRIMEIROS PASSOS (2 e 3 anos)
1. O cuidado de Deus

2. Sou do Papai do céu

3. Tudo era bom

4. Tudo era muito bom

Identificar o cuidado de Deus
expresso através da família, do
alimento, da casa e da saúde.
Estimular a gratidão e
reconhecimento.

Revisão (ou apresentação) dos
conceitos estudados tais como
obediência, louvor, oração, ouvir
a Palavra de Deus e ir à igreja.
Lições reforçadas através de
acontecimentos bíblicos.

Criação (parte 1)
Conhecer a criação de Deus,
o seu cuidado e amor por nós,
despertando na criança a gratidão
e responsabilidade de zelar
pelo que Deus criou.

Criação (parte 2)
Reconhecer que Deus formou
cada parte do nosso corpo,
enfatizando os cinco sentidos
e conhecer as diferentes
habilidades nos animais.

5. Vou à igreja

6. Ser bom amigo

7. Bíblia,
a Palavra de Deus

8. Jesus, o Filho de Deus

Conhecer personagens bíblicos
que tiveram parte de sua
história associada ao templo.
Desenvolver na criança a alegria
de estar na Casa de Deus.

Por meio de exemplos de
personagens bíblicos do
Antigo e Novo Testamento,
reconhecer a importância
de ser um bom amigo.

Conhecer personagens bíblicos
que tiveram parte de sua
história associada às Escrituras.
Desenvolver a atenção para ouvir
a Bíblia na igreja e em casa.

Conhecer fatos sobre a vida de
Jesus, reconhecendo-o como
grande Amigo e Filho de Deus.
Estudar lições alusivas ao Natal.

FIRMANDO OS PASSOS (4 a 6 anos)
1. De Moisés a Josué

2. Esdras, Neemias e Ester

3. Jesus está comigo

4. Servindo ao nosso Deus

Conhecer a trajetória do povo de
Deus no deserto e na conquista
da Terra Prometida, observando
a graça e a justiça de Deus.

Conhecer os livros de Esdras,
Neemias e Ester, observando o
cuidado de Deus para sua Casa,
seu povo e sua cidade.

Conhecer diversas situações
nas quais Jesus mostrou-se
presente e amigo, estimulando
a confiança da criança em Deus.

Estimular a criança a servir a
Deus com alegria e disposição,
a partir do exemplo e diferentes
personagens bíblicos.

5. Eu, a família e os amigos

6. Vamos à Casa do Senhor

7. Amigos de Deus

8. O Livro de Deus

Estimular o cuidado pessoal e
a boa convivência no lar e com
os amigos, a partir de estudos
sobre personagens do Antigo
e Novo Testamento.

Reconhecer a importância da
igreja como local para adoração,
louvor e comunhão. Incentivar
a frequência assídua e com
alegria a Casa de Deus.

Conhecer a atitude de
personagens tanto do AT quanto
do NT que demonstraram sua
amizade, amor e obediência a
Deus, incentivando a expressão
do seu amor a Deus.

Reconhecer a importância da
Bíblia para nosso crescimento
com Deus. Estimular a vontade
de ouvir atentamente a Bíblia
em casa e na igreja.

9. Princípios e valores

10. Mensageiros de Deus

11. A vida de Pedro

12. Histórias de Jesus
e sobre Jesus

Desenvolver na criança
virtudes a partir do exemplo
de personagens bíblicos,
de parábolas e do livro
de Provérbios.

Conhecer a vida e ministério de
Elias e Eliseu, reconhecendo o
cuidado de Deus e a fidelidade
desses homens ao Senhor.

Conhecer a vida de Pedro
e suas transformações,
desafiando o aluno a ter
mudança de vida também.

Conhecer algumas das
parábolas que Jesus contou
e saber como ele foi anunciado
no Antigo Testamento.

SÉRIE MQV - Mais que Vencedores
(para crianças alfabetizadas)

MQV KIDS (7 e 8 anos)
1. Na Terra prometida

2. Histórias reais

3. A vida de Jesus

4. Parábolas de Jesus

Conhecer as conquistas de
Josué, o governo dos juízes e a
história de Rute, observando que
Deus cuida e zela pelo seu povo.

Saber como iniciou o período
da monarquia em Israel,
reconhecendo a presença
de Deus e sua direção na
vida do seu povo.

Conhecer fatos da vida de
Jesus, levando a criança a se
identificar com as suas ações e
com as pessoas que se
relacionaram com ele.

Saber que Jesus contava
parábolas para ensinar verdades
espirituais, levando a criança a
praticar os seus ensinamentos.

5. Começando a igreja

6. Crescendo com Jesus

7. Do paraíso ao Egito

8. Do Egito a Canaã

Conhecer a origem da igreja no
livro de Atos, identificar a ação
e proteção de Deus e ser
estimulado a se comprometer
com sua igreja local.

Motivar a criança a desenvolver
sua vida devocional, sua
responsabilidade diante do
mandato cultural e expressar
sua fé de forma prática.

Conhecer os principais fatos do
livro de Gênesis, da criação do
mundo à formação do povo
hebreu. Reconhecer que
fazemos parte do povo de Deus.

Conhecer a trajetória do povo
como escravos no Egito e sua
peregrinação no deserto,
reconhecendo o cuidado e a
direção de Deus.

MQV JÚNIOR (9 a 11 anos)
1. Aprendendo com
Provérbios

2. O Livro, a Casa e o Filho

3. Os coadjuvantes

4. Dia a dia com Deus

Aprender princípios em
Provérbios testificados
Através de exemplos de
personagens bíblicos.

Reconhecer a veracidade da
Palavra de Deus, a importância
de fazermos parte do Corpo de
Cristo e a necessidade de
crermos no Filho de Deus.

Aprender a história de
personagens bíblicos pouco
conhecidos identificando a
sua importância na história
do povo de Deus.

Conhecer os princípios bíblicos
em relação ao uso da internet,
ecologia, consumismo, etc.,
despertando o desejo de ser fiel
a Deus no seu dia a dia.

5. Bíblia,
embarque nessa viagem

6. Pai nosso

7. Eu creio!

8. Davi em altos e baixos

Saber que a Bíblia é a Palavra
de Deus, conhecer suas
principais divisões e temas
e sentir-se desafiado a
alimentar-se dela diariamente.

Compreender o que é oração,
conhecer os princípios da
oração do Pai Nosso e estimular
o aluno a orar de forma mais
consciente e consistente.

Conhecer a base da nossa fé a
partir do estudo do credo dos
apóstolos, despertando no aluno o
desejo de conhecer mais sobre
sua herança doutrinária e
aplicação no dia a dia.

Conhecer a trajetória de Davi,
reconhecendo que Deus
trabalhou em sua vida
em todos os momentos.
Reconhecer que Deus também
trabalha em nossa vida.

9. Vivendo para
agradar a Deus

10. Gente que crê e faz

11. Viajando pela
Terra prometida

12. Ide por todo o mundo!

Conhecer o plano de Deus para
nossa vida exposto nos dez
mandamentos, entendendo
que a obediência traz
felicidade e harmonia.

Conhecer a vida e o ministério
de alguns profetas, observando
os diferentes tipos de pessoas
que Deus usa e o que
aprendemos com suas
mensagens.

Conhecer parte da geografia
bíblica por meio de narrativas
históricas que ocorreram em
montes, cidades, reinos,
rios e lagos.

Conhecer a base bíblica para
missões e contextualização, bem
como a vida de missionários da
Bíblia e contemporâneos.

TERRITÓRIO TEEN
Para alunos de 12 a 17 anos

1º Tr. 2019
AMIGO DE DEUS

Conectados com Deus por
meio das disciplinas
espirituais

1º Tr. 2020
DE QUE LADO
VOCÊ ESTÁ?

Ninguém consegue
esconder!
Obras da carne
X
Fruto do Espírito

2º Tr. 2019
PRA VIVER BEM

3º Tr. 2019
PERGUNTAR
NÃO OFENDE
Parte 1

4º Tr. 2019
A HISTÓRIA DA
REDENÇÃO
Parte 4

Uma viagem pela história
da redenção – Parte 3
De Jó a Cantares

Perguntas variadas sobre o
cotidiano do adolescente na
igreja e na sociedade

Panorama da Bíblia
Exílio + Pós-exílio
Ezequiel, Daniel,
1 e 2Crônicas, Ageu,
Zacarias, Malaquias,
Esdras, Neemias e Ester

2º Tr. 2020
A HISTÓRIA DA
REDENÇÃO
Parte 5

3º Tr. 2020
PERGUNTAR
NÃO OFENDE
Parte 2

4º Tr. 2020
A HISTÓRIA DA
REDENÇÃO
Parte 6

Evangelhos e Atos

Perguntas variadas sobre o
cotidiano do adolescente na
igreja e na sociedade

Cartas paulinas

Para jovens e adultos
Expressão - Estudos expositivos de Gênesis a Apocalipse
1º Trimestre 2019

2º Trimestre 2019

3º Trimestre 2019

4º Trimestre 2019

Tudo muito difícil,
mas Deus é fiel
Do Egito a Canaã

Deus em ação,
a igreja em oração
Estudos sobre a oração
do Pai Nosso

Davi e Salomão
Ascenção e queda

Corinto – Uma igreja
complicada

1º Trimestre 2020

2º Trimestre 2020

3º Trimestre 2020

4º Trimestre 2020

Cristo revelado no AT

As igrejas da Ásia

Fé e obras
Estudos em Tiago

Conflitos de Jesus

Palavra Viva - Teologia Reformada Aplicada

1º Trimestre 2019

2º Trimestre 2019

3º Trimestre 2019

4º Trimestre 2019

Encontros marcantes

Fé em atos de formação e
transformação
O que é calvinismo

Os discursos de Jesus
em João

Deus no mundo
de muitos deuses

1º Trimestre 2020

2º Trimestre 2020

3º Trimestre 2020

4º Trimestre 2020

A igreja no mundo
individualista

As antigas doutrinas
da graça

As boas-novas que
quase esquecemos

Herdeiros da aliança
Como pensar
e viver de maneira cristã

Nossa Fé - Estudos de temas contemporâneos

1º Trimestre 2019

2º Trimestre 2019

3º Trimestre 2019

4º Trimestre 2019

O desafio de ser igreja

Apatia e esfriamento
Sua igreja precisa de
revitalização

O que é isso?
Temas contemporâneos à
luz da Escritura

O triunfo da graça
na vida prática

1º Trimestre 2020

2º Trimestre 2020

3º Trimestre 2020

4º Trimestre 2020

A vida frutífera

A vida na casa do Pai

Surpreendido pela graça

O que é isso?
Temas contemporâneos
à luz da Escritura

Solução para um problema crônico
O que fazer quando começam as férias? Vamos juntar as classes?
Que material usar? E as datas comemorativas?
Para auxiliar o Departamento Infantil nessas questões estamos
lançando uma nova revista para você usar na escola dominical em
períodos especiais como recesso escolar e datas comemorativas. A
revista Dia D+ tem 13 lições avulsas com planos de aulas para
menores e maiores, atividades diferenciadas, além de visuais em
cartazes e em PowerPoint.
Teremos a cada ano uma nova edição da revista Dia D+ com lições
para os domingos especiais ou de férias.

Programas de culto para
as crianças da igreja
Em vários relatos bíblicos vemos as crianças inseridas nos momentos
de aprendizado, adoração e intercessão.
E hoje não é diferente. Como herdeiros da Aliança, os filhos dos crentes
têm o privilégio e o dever de participar desses momentos.
Logo, Crianças adoram a Deus tem como objetivo auxiliar a criança a
participar com inteligência de cada parte do culto, desenvolver sua
atitude como adoradora e alimentá-la com a Palavra de Deus.
Contém orientações para a liderança da igreja, 38 programas de culto,
um CD com músicas infantis e recursos didáticos. Também acompanha
56 cenas para visualização da mensagem para os menores.

EBF é com a Cultura Cristã

