Gincana Bíblica 2019
Primeira Carta de João
Elaborada por Ir. Zuleica Silvano
O objetivo desta gincana é estimular o entretenimento e o conhecimento da
Primeira Carta de João, tema do Mês da Bíblia deste ano (2019). Estamos apresentando
uma proposta. Você poderá, junto com o seu grupo, ou comunidade, escolher as tarefas
melhores para a sua realidade, as formas de pontuação e os prêmios para os vencedores
(as). Coragem! Prepare-se e participe!!!

Data de realização:____/_______/_______
Local:______________________________
Horário:____________________________

A) Para participar
1) Cada equipe é convidada a escolher um nome e um grito de animação que a
identifique, baseando-se no tema da Gincana.
2) Todos os integrantes usarão uma identificação própria (camiseta, faixa, cartaz,
crachá ou outras criatividades).
3) Se houver equipes, poderão ser identificadas por cores. Por exemplo: equipe A =
cor amarela, equipe B = cor verde.
4) Estudar anteriormente a Primeira Carta de João para responder às perguntas
relâmpagos.
B) Para divulgar
1) Elaborar cartaz ou faixa com o tema da Gincana ou slogan relacionado com o
tema e fixá-lo na comunidade, escola e outros locais públicos, com oito dias de
antecedência, divulgar no facebook, WhatsApp ou em outras redes sociais.
2) Convidar pais, parentes, amigos e pessoas da comunidade ou da escola para
torcer por sua equipe.
C) Para executar
1) Todas as equipes deverão estar prontas no horário estipulado pela comunidade,
grupo ou escola. Não haverá tolerância de horário. A equipe que não estiver
presente perderá cinco pontos. (Essa gincana, como está elaborada, pode ser
executada entre duas a duas horas e meia).
2) Não será permitida, por nenhum motivo, mudança na ordem ou execução das
tarefas.
3) A Comissão organizadora entregará as tarefas com ____ dias de antecedência
para as equipes (pode ser de 9 a 15 dias de antecedência).
4) O júri deve ser composto de cinco a sete membros, que podem ser escolhidos
entre os representantes do conselho paroquial, coordenador das pastorais,
párocos, religiosas, religiosos, catequistas, professores/as, coordenadores, ou

pessoas que não fazem parte do grupo que está participando da gincana (como
parentes das pessoas envolvidas e outros).
5) As equipes deverão ter quatro representantes: dois (duas) coordenadores (as) e
dois (duas) animadores (as). As equipes só terão direito de reclamar ao júri por
intermédio de seus representantes, e estes estarão atentos a qualquer engano por
parte do júri.
6) Os componentes de cada equipe trabalharão em conjunto na realização das
tarefas, porém essas serão entregues somente pelos coordenadores (as).
7) O júri analisará o material solicitado e determinará se os pontos serão válidos ou
não. Portanto, o júri terá total liberdade em considerar válida ou não a resposta
ou tarefa apresentada.
8) Não será permitido atraso na apresentação das tarefas; caso ocorra, o grupo
perderá a chance de apresentá-las. Os casos omissos serão resolvidos pelo júri e
pelos coordenadores (as).
9) Em caso de empate, a vencedora será aquela equipe que responder corretamente
a um maior número de perguntas sobre a Primeira Carta de João.
10) A equipe que, no final da gincana, contar o maior número de participantes
ganhará pontos extras (incluindo convidados, conforme o item B/2).
11) Os jurados serão rigorosos quanto à disciplina na execução das tarefas. Portanto,
a torcida será organizada de modo que o silêncio seja respeitado e não atrapalhe
as outras torcidas.
12) Depois do julgamento de uma determinada tarefa, se não houver problema, não
poderá haver comentários, passando-se para a próxima tarefa.
13) Quanto à entrega dos alimentos, as equipes necessariamente apresentarão para
os júris as cestas básicas, e depois entregarão aos representantes da entidade
escolhidas como beneficiária (por exemplo: os Vicentinos, uma determinada
Pastoral social, asilos, albergues, entidades que trabalham com imigrantes e
outras).
14) Dependendo das tarefas, poderão ser escolhidas outras normas para acrescentar
nesse regulamento geral.
15) A premiação ficará a carga da comissão organizadora, da paróquia, da escola, ou
entidade que está promovendo a Gincana.
Boa sorte a todos e a todas!
A comissão
Tarefas
1) Divulgação: Cada equipe deverá afixar uma faixa ou cartaz em sua comunidade, com
oito dias de antecedência da realização da Gincana (vale 20 pontos).
2) A cidade de Éfeso na qual provavelmente foi escrita a Primeira Carta de João era
uma grande metrópole. Ponto de encontro entre várias culturas. Dramatizar um
aspecto cultural forte de sua cidade ou região. Cada equipe terá no máximo 10
minutos para apresentar (vale 40 pontos).
3) O autor da Carta provavelmente era um membro importante para a comunidade a
qual será destinada a carta. Em sua comunidade também deve haver grandes líderes,

citar os nomes destes líderes e pesquisar quanto tempo estão atuando na comunidade
(vale 30 pontos).
4) A Primeira Carta de João pertence as cartas chamadas Católicas. Fazer um cartaz
respondendo a seguinte questão: quais são as propostas apresentadas que justificam a
inclusão dessa Carta entre as católicas e quais as outras cartas chamadas Católicas?
(vale 10 pontos)
5) Apresentar de forma criativa (pode ser uma música, cartaz, desenho) o lema do Mês
da Bíblia de 2019: “Nós amamos porque Deus primeiro nos amou” (20 pontos).
6) O autor da Primeira Carta de João escreve essa Carta tendo presente um problema
interno da comunidade. Escreva uma carta para sua comunidade que reflita sobre
alguma dificuldade, problemática que a sua comunidade ou grupo esteja vivenciando
(vale 20 pontos).
7) Em 1Jo 1,1.3, diz o seguinte: “O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o
que temos visto com nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam da
Palavra da Vida [...] o que temos visto e temos ouvido anunciamos também a vós”.
Com essa frase percebemos que uma das características da comunidade primitiva e
também das nossas comunidades é transmitir a experiência que os membros fazem de
Jesus Cristo e encontramos inúmeras mulheres e homens que colaboram no anúncio
do Evangelho. Pesquisar sobre a vida de uma mulher ou de um homem de hoje, que a
sua equipe considera um/a verdadeiro/a anunciador/a do evangelho (20 pontos).
8) Pesquisar as características do único personagem do Antigo Testamento que é citado
explicitamente na Primeira Carta de João e apresentar para o jurado essas
características (5 pontos)
9) O batismo é um dos elementos fundamentais de 1Jo. Pesquisar o nome da primeira
pessoa que foi batizada em sua comunidade (vale 5 pontos).
10) “Deus é luz e nele não há trevas” (1Jo 1,5). Apresentar de forma criativa essa frase
(pode ser por meio de uma música, teatro, coreografia, desenho...) (vale 5 pontos)
11) Procurar o Novo Testamento mais antigo quanto à data de publicação e localizar a
Primeira Carta de João (vale 20 pontos).
12) Quais são as linhas teológicas fundamentais da Primeira Carta de João? (vale 10
pontos).
13) Em 1Jo 3,17-18, o autor diz: “ Mas, se alguém que tem os recursos necessário à sua
subsistência neste mundo vê seu irmão passando necessidade e é compassivo, como
pode o amor de Deus permanecer nele? Filhinhos, não amemos somente por meio
de nossos discursos, nem de palavra, mas em obra e verdade”. Para o autor, a
comunidade é chamada a ajudar as pessoas que estão em necessidade. Assim, a
equipe deve escolher uma instituição; doar no mínimo três cestas básicas e trazer o
representante desta entidade ou pastoral, para receber os alimentos (vale 40 pontos).

14) Apresentar comprovante de participação em curso ou minicurso sobre a Primeira
Carta de João ou trazer um exemplar do livro: SILVANO, Z. A. Primeira Carta de
João: crer em Jesus Cristo e amar uns aos outros. São Paulo: Paulinas, 2019 ou
SERVIÇO DE ANIMAÇÃO BÍBLICA. “Nós amamos porque Deus primeiro nos
amou” (cf. 1Jo 4,19): Para que n’Ele nossos povos tenham vida – Primeira Carta de
João. São Paulo: Paulinas, 2019 (vale 40 pontos).
15) 1Jo apresenta dois mandamentos, quais são esses mandamentos? E como podem ser
entendidos? (Vale 20 pontos)
16) O autor afirma “Deus é amor” em 1Jo 4,8. Assim, somos convidados, como
comunidade e como grupo, a testemunhar esse amor de Deus. Escolher um fato em
nossa comunidade, grupo, bairro, sociedade, que testemunha ou testemunhou esse
amor de Deus em nosso meio. Apresentar em forma de dramatização – 10 minutos
para apresentar (vale 30 pontos).
17) No final da Carta, o autor exorta: “Filhinhos, guardai-vos do ídolos”. Em nossa
sociedade temos vários ídolos, ou seja, aspectos que não são conforme a vontade de
Deus. Quais são os ídolos de nossa sociedade? Apresentar cartazes que ilustram
essa realidade (30 pontos)
18) A Primeira Carta de João exorta ao amor para com o próximo, sobretudo para com
os necessitados. Em nossa comunidade, grupo, sociedade, existem pessoas que
testemunham essa compaixão para com as pessoas que sofrem. Escolher uma
entidade, pastoral, grupo que trabalham com os necessitados, pesquisar sobre o
trabalham que realizam e convidar alguém da entidade, pastoral ou alguém da equipe
que realizou a pesquisar para apresentar as iniciativas dessas entidades (20 pontos).
19) Procurar uma pessoa que leu a Primeira Carta de João e convidá-la para dizer o que
mais chamou a sua atenção ao ler essa carta (Vale 20 pontos).
20) Percebe-se em 1Jo, que os líderes da comunidade tinham dificuldades em apresentar
as exigências da vivência cristã. Pesquisar sobre a vida de um santo, mártir, um
missionário, ou uma pessoa da comunidade que também vivenciou essa dificuldade
em anunciar o evangelho (Vale 20 pontos).

Essas tarefas devem ser preparadas anteriormente e no dia da Gincana apresentar essas
tarefas, seguem abaixo outras atividades que podem ser realizadas no dia da Gincana
para dinamizá-la.
TAREFAS RELÂMPAGOS (poderão ser criadas outras pela Comissão)
Sugestão 1
Qual é a música? (Somente valerão músicas cristãs ou evangélicas). Sugestão de
palavras: Bíblia, palavra, alegria, comunhão, comunidade, Amor, carta, vida eterna (as
tarefas relâmpagos poderão contar com a contribuição das pessoas da torcida, quando
as equipes não souberem responder).

Sugestão 2
Aquela equipe que apresentar a maratona Bíblica presente nas páginas 70-73 do
subsídio SERVIÇO DE ANIMAÇÃO BÍBLICA. “Nós amamos porque Deus primeiro
nos amou” (cf. 1Jo 4,19): Para que n’Ele nossos povos tenham vida – Primeira Carta de
João. São Paulo: Paulinas, 2019, e acerta todas as questões, ficará isenta de responder
alguma questão ou apresentar alguma atividade.
Perguntas para animar a Gincana (podem ser feita entre as equipes)
1) Qual é o nome da cidade na qual provavelmente foi escrita a 1Jo?
2) Qual é a provável datação dessa carta?
3) Quais são as propostas de identificação da autoria de 1Jo?
4) Qual é o único personagem do AT que aparece nessa carta?
5) A Primeira Carta de João tem quantos capítulos?
6) Quantos versículos tem 1Jo 4?
7) Quais são as cartas consideradas católicas?
8) Qual é a origem da palavra “católica”?
9) Em qual citação contém a frase “Deus é Luz e n’Ele não há trevas?
10) Em qual citação traz uma exortação para os jovens?
11) Quem são os anticristo na 1Jo ?
12) Em qual citação afirma que Jesus é uma oferenda de expiação?
13) Apresentar três aspectos semelhantes entre a Primeira Carta de João e o Evangelho
segundo João.
14) Cite um dos conflitos da Comunidade destinatária da Primeira Carta de João.
15) Quais são os dois mandamentos apresentados na 1Jo e em qual citação os
encontramos?
16) Quais são os elementos que dão testemunho de Jesus em 1Jo 5,6-12?
17) O lema do Mês da Bíblia de 2019 foi baseado em qual citação?
18) Qual é o tema do Mês da Bíblia de 2019?
19) Cite dois profetas que influenciaram o autor da 1Jo.
20) Cite três títulos que o autor utiliza para designar os opositores.
21) Em qual citação aparece a frase: “Deus é Amor”?
22) Qual é o gênero literário da Primeira Carta de João?
23) Em qual citação afirma que Jesus é o Filho Unigênito do Pai?
24) Em qual citação afirma que Jesus é a Vida eterna?
25) Em qual citação afirma que Jesus é o salvador do mundo?
26) Qual foi o ano que começou a ser celebrado o Mês da Bíblia?
27) No Mês de Setembro celebramos São Jerônimo. Quem foi São Jerônimo?
28) Apresente uma citação na qual é mencionado o Espírito Santo.
29) Em qual citação o autor fala dos pecados que conduzem à morte?
30) Quantas são as cartas consideradas joaninas?

