Delfi
Vivendo uma Aventura
Edição Especial

GERAÇÃO FUTURO
O que é?
O Geração Futuro é a Rede de crianças
(zero a 10 anos) da Igreja Batista Filadélﬁa
de Canoas que vivencia seus relacionamentos nos grupos de crescimento e nos
cultos de celebração, comprometida em amar a
Deus, amar uns aos outros e compartilhar a vida
em Jesus.
Como funciona?
A criança deve ser levada por um dos pais ou um
responsável até a recepção do GF Ali ela receberá um crachá com um número de identiﬁcação, para que os responsáveis sejam contatados em caso de necessidade, durante a
reunião (será chamada no telão da igreja).
Como é a programação?
Após o cadastramento na recepção, a criança é encaminhada ao Centro de Atividades, onde conhece o líder e os
colegas de turma. Logo após é o momento do Conexão
Criança, em que são explicadas as regras do GF e sobre
o que será a lição do dia. Depois, no Grande Grupo, é
ministrado o louvor e a apresentação da lição através do
teatro. No Grupo de Crescimento é aplicado na vida da
criança o que foi ensinado no Grande Grupo.
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Estamos de

Aniversário!

Logo no início implantar o Geração Futuro parecia
uma ideia ousada. Na época, a média era de 80
crianças e 60 voluntários. Atualmente contamos
com sete turmas em dois cultos dominicais, com
frequência média de 150 crianças e 132 voluntários,
que se dedicam mensalmente a este trabalho. Eles
fazem desde a recepção das crianças até a condução das brincadeiras, contação de história bíblicas,
louvor e teatro.
Nestes cinco anos o Geração Futuro tem ensinado
valores cristãos aos pequenos. O objetivo é que
enquanto os adultos estiverem assistindo ao culto,
as crianças se divirtam e aprendam, através de um
currículo relevante e divertido, com atividades especíﬁcas para cada faixa etária. O GF é parceiro das
famílias na formação do caráter das crianças,para
que cresçam à semelhança de Cristo.
Mas agora, mais do que destacar os feitos desta
primeira fase do ministério, o momento é de unir
forças para continuar a cumprir nossa missão,
tendo como valores essenciais a criança, um ensino
relevante, bíblico e criativo, o pastoreio intencional,
segurança da criança e que o GF seja um lugar de
divertimento e alegria.

Martha de Jesus
Líder do GF
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Palavra do

Pastor

5 anos andando com a
Futura Geração

Um trabalho voltado para crianças existe desde o primeiro culto da
IBFC, quando “alguém” ﬁcou responsável por dar “escolinha a elas”.
Mesmo que a intenção fosse apenas entretê-las ou retira-las do culto.
Essa maneira de enxergar as crianças e a forma de ministrar a elas
felizmente mudou, e com o passar dos tempos fomos aprimorando e
investindo em nosso ministério com crianças até que a cinco anos atrás
ele recebeu o sugestivo nome de GERAÇÃO FUTURO. Trata-se de
não apenas um nome, mas sim a percepção clara que temos diante de
nós a futura geração de cristãos, discípulos de Jesus Cristo. E que,
diante de uma massiva exposição a valores e princípios mundanos,
precisamos não apenas de crianças “bem educadas” e “agradáveis”,
mas sim seguidores apaixonados de Cristo.
Para que isso aconteça o Geração Futuro conta com o trabalho
apaixonado de professores e voluntários mais velhos e sábios na fé, a
ﬁm de transmitir um legado espiritual as crianças. Tudo isso em
colaboração com os pais, que são aqueles que têm a responsabilidade
de liderança espiritual de educar seus ﬁlhos na disciplina e
admoestação do Senhor. Parabéns a todos os colaboradores e
voluntários que tão dedicadamente tem se doado a esse sonho, essa
visão. Na certeza de que essa Futura Geração esta em boas mãos.

Pr. Gilberto Silva
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Nossa

Turma
A Turma do Delﬁ é um projeto criado pelo Geração Futuro,
um dos ministérios da IBFC, para ensinar as crianças sobre
os propósitos para aos quais foram criadas, através de
músicas, peças teatrais e brincadeiras. Os personagens da
turminha são: Delﬁ, Bia, Deby, Edu e Yudi.
Delﬁ é o líder do grupo e seu nome tem origem em Filadéﬁa.
Ele representa a Adoração e louva todo o tempo. O nome da
Bia signiﬁca "aquela que alegra as pessoas, por isso ela é a
personagem da Comunhão. É amorosa e tem um gatinho, que
é o mascote da turma. A Débora (nome bíblico, juíza), mais
conhecida como Deby, retrata o Discipulado, pois é estudiosa
e ama a palavra de Deus. O Edu é o “guardião da riqueza” da
turminha. Ele faz jus à deﬁnição do seu nome, porque está
sempre pronto a ajudar e sua preciosidade está no Serviço. Já
o Yudi, “que louva ao Senhor”, é o personagem que simboliza
Missões. Ele ama as nações e vive para anunciar Cristo para
quem não o conhece.
Não perca essa aventura especial da Turma do Delﬁ
aprendendo a "amar, aprender, adorar, servir e compartilhar”,
como diz o refrão da música da turminha!
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Delfi

A Turma do Delﬁ
Turma do

Delfi

Deby

Delﬁ

Yudi

Edu

Bia
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É o líder da turminha; o que ele mais gosta
de fazer é tocar .
Ama louvar a Deus com músicas e não se
cansa de criar novas canções.
Delﬁ quer louvar à Deus tocando Guitarra.
Mas não sabe onde a deixou. Vamos
ajudá-lo a encontrar?
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Resp. pág 12

O Delﬁ sabe tocar vários intrumentos. Você sabe quais
são os nomes dos instrumentos que estão na estante?
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Resp.: 1-alaúde, 2-tambor, 3-chocoalho, 4-trompete, 5-violino, 6-gaita/sanfona
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AME AO SENHOR, O SEU DEUS DE TODO O SEU CORAÇÃO,
DE TODA A SUA ALMA E DE TODO O SEU ENTENDIMENTO.
MT 22:37
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Bia
Beatriz - Conhecida por Bia, é uma
menina muito meiga e amorosa,
está sempre disposta a ajudar,
mostrando a todos seu amor por
Jesus e as pessoas; reúne muitos
amiguinhos a seu redor.

Bia tem um coração muito bom e procura sempre viver em paz com
todos e ajudar seus amigos. Encontre as palavras mais usadas por ela.
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MA I A V K GE O
OM U E J X A S M
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JESUS
AMOR
COMUNHÃO
AJUDA
AMIGO

Resp. pág 12

O gatinho da Bia ainda não
tem nome. Você tem alguma
sugestão? Se sim, envie para:
comunicacaoibfc@gmail.com
e concorra a um Kit da Turma.

AME AO SEU PRÓXIMO COMO A SI MESMO.
MT 22:37
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Débora - Conhecida por Déby, é uma menina
muito estudiosa, está sempre procurando algo
para aprender, vive rodeada de livros e ama
passar seus conhecimentos, está sempre
ajudando alguém a conhecer mais sobre Deus
e sua palavra

A Déby está ajudando seus novos coleguinhas.
Decifre o enigma para descobrir sobre o que estão aprendendo.
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Salmos 23:01
Resp. pág 12

Deby ama ler e cada livro lido ela marca com uma ﬁta roxa. Quantos livros da
estante ela já leu?
Resp.: 12 livros

...ENSINANDO-OS A OBEDECER A TUDO O QUE EU ORDENEI A VOCÊS.
MT 28:20
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Eduardo - Conhecido por Edu, é um
menino muito trabalhador, não pode
ver nada por fazer que já começa a
se coçar; é prestativo e amigo.
Ajude o Edu a achar a ferramenta certa
para cada atividade, ligando:

Tapete com pó

Prato sujo

Janela suja

LA_ _R GU_ _ DAR LI_P_R

Brinquedos no chão

AS_I_A_

Complete o nome da ação que Edu irá fazer
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Resp. pág 12

1

2

3

Você sabe o nome dos
três eletrodomésticos
na prateleira?
S

P

Resp.: 1-liquidiﬁcador, 2-batedeira, 3-torradeira

ELE NOS CRIOU PARA QUE FIZÉSSEMOS AS BOAS OBRAS QUE ELE JÁ
HAVIA PREPARADO PARA NÓS.
EF. 2:10
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Yudi
Yehudi - Conhecido por Yudi, seu prazer é anunciar
a Cristo a quem ainda não o conhece, tem um
coração missionário e é apaixonado por Jesus.

Yudi quer fazer um piquenique com uns amiguinhos que acaba
de conhecer, assinale no mapa onde será o passeio, sabendo
que ﬁca entre ruas com o nome de dois apóstolos.

Rua Rute

Rua João

Rua Maria

Rua Davi

Rua Salomão

Rua
A

bra
ão

Rua Noé

Resp.: entre as ruas Mateus e Pedro

a
Ru

Rua Tiago
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Rua Pedro
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O Yudi viaja pelo mundo todo falando de Jesus para as
pessoas. Você sabe de que país veio cada um destes brinquedos?
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PORTANTO, VÃO E FAÇAM DISCÍPULOS DE TODAS AS NAÇÕES,
BATIZANDO-OS EM NOME DO PAI E DO FILHO E DO ESPIRITO SANTO...
MT 28:19
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Atividades

Delﬁ: _________

Deby: _________

Bia:___________

Yudi:___________

Edu:___________

Resp.: Delﬁ: 7, Yudi: 3, Edu:6, Deby:4, Bia:5
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Que bagunça!
Você consegue contar cada um?
Escreva a quantidade nos espaços abaixo.

Enquanto a Deby e o Edu brincam, encontre as 7 diferenças entre as
duas cenas.

Resp. pág 12
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O Delﬁ sabe tocar vários instrumentos. Que tal colorir a cena, enquanto
ele toca saxofone?!
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A quem você acha que pertence cada ítem? Ligue cada personagem
ao seu pertence

Resp. pág 12
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História

VIVENDO UMA

AVENTURA

Chegou o dia mais esperado da semana para Delﬁ e seus amigos, o
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domingo. É neste dia tão esperado que a turminha do Delﬁ se reúne
na igreja para louvar a Deus e aprender novas histórias da bíblia. As
famílias vão juntas à igreja e quando chegam lá, nem precisa chamar,
a criançada vai direto receber o crachá na recepção para embarcarem
numa super aventura no Geração Futuro. Os adultos vão para o culto e
as crianças se reúnem umas com as outras, junto com os professores
que tanto gostam. O Delﬁ está super empolgado hoje, pois além de se
encontrar com a turminha, todos irão participar de uma grande festa
de 5 anos do Geração Futuro.
- Ei Delﬁ, que bom que você chegou, disse o Edu enquanto tenta
pendurar uns balões na parede.
- Uau Edu, que bonito está ﬁcando a
decoração da nossa festa, disparou o
Delﬁ animado e correndo para ajudar o
amigo. Enquanto isso a Deby ajuda a
professora a organizar o espaço da contação de
histórias, colocando vários livros coloridos de
histórinhas espalhados em cima de um tapete
foﬁnho. A menina loirinha e sabida adora ler e
aprender coisas novas sobre a bíblia.
- Yudi, Yudi vem cá conhecer meus novos
amiguinhos, acenou Bia sorridente chamando o
menino que, assim como ela, ama falar de Jesus
e fazer novas amizades. Os dois amigos
ﬁzeram companhia para três crianças que
estavam um pouco envergonhadas. Elas
estavam visitando o Geração Futuro pela
primeira vez, mas foram tão bem recebidos
que logo logo estavam contentes e
participativos. Finalmente o culto começou e

toda a criançada reunida cantava animada
louvores a Deus. O Delﬁ com sua guitarra
fazia os acordes de sua música preferida.
Depois de toda a cantoria teve a história
contada com um teatro super engraçado,
teve até palhaço em cena. Mas não tem jeito,
a festa maior foi quando trouxeram o bolo para
cantar os parabéns. É tanta gratidão por estes
5 anos que o sorriso mal cabia no rosto da garotada.
Os professores e voluntários chamaram as crianças animados envolta
da mesa. Com muita empolgação e batidas de palmas todos cantaram
e festejaram. A professora pediu para o Delﬁ fazer a oração.
Todos fecharam os olhinhos e com o coração
sincero concordaram com o menino:
- Querido Deus, obrigado por nos amar tanto,
e nos dar o privilégio de viver a cada
domingo uma grande aventura. E o melhor
de tudo, Jesus, é estar contigo não apenas
aos domingos mas de segunda a segunda.
Amém!
E agora com licença que a festa continua!
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Para

Pensar

Escreva a primeira letra de cada
ﬁgura no lugar indicado e descubra
o que o Delﬁ gosta de fazer

Importância da Palavra
Você sabia que quando oramos Jesus
escuta nossas orações? Por isso, ore
todos os dias. Fale com Deus sobre
cada pessoa da sua família. Diga a Ele
o que está acontecendo na sua vida e
como você se sente. Tenha certeza que
Jesus ouve, pois Ele é nosso amigo!

Resp.: Orar
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Testemunhos

Acredito que ministrar na vida de
crianças é fundamental para criar a
base cristã que sustentará suas vidas.
No GF temos a chance de orientar
tanto as crianças cristãs como as que nunca ouviram falar de
Jesus. Não são poucos os casos em que as crianças acabaram
trazendo toda a família para a igreja! Percebo que a função
exige muita responsabilidade, pois muitas vezes seremos as
únicas referências cristãs que as crianças terão. Mesmo que não
seja assim, elas absorvem este conteúdo e, a partir dele, terão a
chance de praticá-lo na sua realidade e de evoluir com ele.
O programa do GF é excelente e desaﬁador. Me sinto orgulhoso
em participar deste trabalho.
César Dacorso
Professor Turma Laranja

Eu amo ensinar e aprender com as crianças, tanto que resolvi
investir na área e me formei em Pedagogia. Biblicamente me apoio
na palavra de Deus registrada em Provérbios 22:6: “Eduque a
criança, no caminho em que ela deve andar e até o ﬁm da vida
não se desviará dele”. Me considero privilegiada por poder estar
envolvida nesse projeto abençoado, no qual posso inﬂuenciar as
crianças com o evangelho de Jesus desde a infância, com valores
que se estenderão até a velhice. A cada novo encontro temos novas
amizades, momentos de alegria e comunhão com Deus!
Liane Borba
Professora do Verde Floresta

O Edu ﬁca muito feliz quando
pensa nos voluntários do Geração
Futuro. O sonho do menino é servir
como eles.
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Obrigado a todos os voluntários que tem se
disponibilizado a servir durante esses 5 anos!

CD da

Turma
1. Turma do Delﬁ

Voz Matheus Eduardo
Compositor: Matheus Eduardo

2. Te amo Jesus

Voz Matheus Eduardo
Compositor: Rodrigo Vasconcelos Girard

3. Em comunhão

Ficha Técnica
Back vocal: Miriã Eid, Gabriela Borges Ferreira,
Rodrigo Vasconcelos Girard, Sara Rambor da
Silva Lopes, Samuel Rambor da Silva Lopes,
Matheus Eduardo Pereira de Jesus, Natália
Schummacher, Daniel Dias dos Santos.
Participação Especial: Guilherme Rodrigues (rap
faixa 2. Em Comunhão), Israel Saldanha, Isabelle
Gotta, Ana Vitória Silva.
Instrumentos: Rodrigo Vasconcelos Girard e
Samuel Rambor da Silva Lopes.

Voz Gabriela Borges Ferreira
Arranjos e produção Musical: Rodrigo Girard
Compositor: Rodrigo Vasconcelos Girard,
Priscila Almeida

4. Amo sua Palavra

Voz Gabriela Borges Ferreira
Compositor: Rodrigo Vasconcelos Girard

5. Servirei ao meu Senhor

Voz Samuel Rambor da Silva Lopes
Compositor: Rodrigo Vasconcelos Girard

6. Deus ama Você

Voz Henrique Girard
Compositor: Rodrigo Vasconcelos Girard
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Produzido por Home Studio ICAF
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JESUS
AMOR

Tapete com pó

Prato sujo

Janela suja

Brinquedos no chão

COMUNHÃO
AJUDA
AMIGO

LA_
_ DAR LI_P_R
VA_R GU_AR
M A

P R R
AS_I_A_

Complete o nome da ação que Edu irá fazer
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A Igreja Batista Filadélfia de Canoas é
comprometida em amar a Deus, amar uns aos
outros e compartilhar a vida em Jesus.

Endereço/ Informações:
Rua Coronel Vicente, 1070 Centro- Canoas/ RS
FUNCIONAMENTO GF:
Domingo 9h45 e 19h15 para crianças de 0 a 10 anos.
FALE CONOSCO:
rede.gf@gmail.com
Secretaria: 34726252/30321822- 8h às 12h
Facebook:
fb.com/geracaofuturoibfc

