REGULAMENTO
OLIMPÍADA BÍBLICA 2021
39º CONGRESSO GONÇALENSE DE EMBAIXADORES DO REI
VERSÃO 1.2 – ATUALIZADO EM 12/10/2021

QUEM PODE PARTICIPAR?
•
•

Todo menino membro de embaixada ou igreja batista que tenha idade entre 9 e 17 anos de qualquer Igreja Batista da Associação
Batista Gonçalense poderão participar.
Não será necessário ter carteirinha de Embaixador do Rei. Esse ano não será cobrado.

QUANTO VAI CUSTA?
•

Nada. Todas serão gratuitas.

SEM LIMITE PARA PARTICIPAÇÃO:
•
•

Não há limite de participação. O ER poderá participar de quantas competições quiser.
A Embaixada poderá inscrever quantos ER quiser na competição.

QUAIS SÃO AS CATEGORIAS?
•
•

Junior: 09 a 12 anos completos.
Adolescente: 13 a 17 anos completos.

PREMIAÇÕES
•
•

•

MEDALHAS DAS COMPETIÇÕES: Os Embaixadores que conquistarem o primeiro lugar receberão a medalha dourada, o segundo a
medalha prateada e o terceiro a medalha bronzeada.
PLACAS: O DAERG entregará uma placa única para os dois congressos (38º e 39º Congressos de ER Gonçalense) para a Embaixada
que participarem da gincanas. Critério para as cores das placas: 1) Douradas paras as embaixadas que participaram em 3(três)
disputadas no 38º e em outras 3(três) disputadas no 39º Congresso, independente da categoria e modalidade. 2) Prateadas para as
embaixadas que participaram de pelo menos 1(uma) disputa no 38º e em 3(três) no 39º Congresso, independente da modalidade e
categoria; e 3) Bronzeada para as embaixadas que participarem de ao menos 3(três) competições;
ENTREGA: Será realizada na primeira atividade presencial, de acordo com os protocolos e situação sanitária do município de São
Gonçalo na data agendada.

INSCRIÇÕES:
•

Não há inscrições prévias. Quem é ER Junior (entre 9 e 12 anos) deve entrar no grupo do whatsapp da categoria. Quem é ER adolescente
(13 a 17 anos) deve entrar no grupo do whatsapp da categoria. Os links referentes as disputadas serão lançadas nos grupos. *exceto
pregador do evangelho, vide final do regulamento.

DINÂMICA DAS GINCANAS VIA KAHOOT.COM:
Serão transmitidas ao vivo via facebook e youtube do DAERG
1.
2.

3.

Todos os ER (ou seu responsável) deverão entrar no grupo de whatsapp de sua categoria (9 a 12 anos e 13 a 17 anos).
No dia da competição será enviado um link para acessar a plataforma (google meet) e será enviado um link e códigos de
acesso para participar da competição via plataforma Kahoot.it. O ER deve estar 30min antes do horário da competição
atento e pronto para a competição para interagir nos links
O ER deve usar seu primeiro nome + letras dos sobrenomes + sigla da igreja. Exemplo: Lucas Acosta Figueiredo da PIB em
Alcântara ficaria assim: Lucas AF PIBA.

AOS COMPETIDORES DO KAHOOT:
•
•
•
•
•
•
•

O ideal é que no dia o ER use um notebook com computador + um celular.
Na impossibilidade de utilizar um notebook, o ER poderá usar dois celulares.
Nada impede do ER de participar usando apenas um celular. Mas ele terá que mudar de tela (uma tela a pergunta e na
outra a resposta)
Isso se faz necessário porque em uma tela ele verá a pergunta e em outra tela ele terá que responder de acordo com a
cor/formato.
Para saber como foi as competições, veja no youtube do DAERG como foi a dinâmica.
O ER é totalmente responsável por sua conexão e destreza para utilizar a plataforma. Por isso, treine antes ou participe
da simulação. Se você não participou da simulação. Veja como foi no facebook do DAERG (fb.com/daerg)
A disputa só acontece se tivermos 3 ER no certame da modalidade/categoria.
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CALENDÁRIO:
•

•

•

16/10– SÁBADO
o 15h - Detetive Bíblico
o 16h - Conhecimentos Gerais da Bíblia
o 17h - Conhecimentos Gerais da Organização ER
23/10– SÁBADO
o 15h - Livro de Amós
o 16h - Biografia de Jesus
o 17h - Evangelho de João
30/10– SÁBADO
o 15h - Fiel Até a Morte - Bill Wallace
o 16h - Sempre Embaixador - Alvin Hatton
o 17h- Pregador do Evangelho

PREGADOR DO EVANGELHO
AUDITÓRIO REMOTO.

Consiste na apresentação de um sermão no tempo máximo de 10 minutos, onde será julgada a aptidão do ER na pregação da palavra de Deus.
O ER será avaliado nos seguintes requisitos:
1.
2.
3.
4.
•
•
•
•
•
•
•

Postura: é a forma como ele se apresenta e se comporta no púlpito;
Noções de Homilética: é a forma que o pregador divide o sermão e expõe o seu pensamento sobre a mensagem;
Destreza no manuseio da Bíblia: Este quesito refere-se à habilidade de encontrar com certa rapidez o texto bíblico e consultar as
referências bíblicas citadas na mensagem.
Conteúdo da mensagem.
A mensagem deverá ser gravada e enviada para o e-mail do DAERG (daergoncalense@embaixadoresdorei.org) até o dia 23/10 às
23h59. Assim que o ER enviar o vídeo, deve informar no whatsapp n. 21 41244777 que enviou o vídeo.
O arquivo deve ser bruto, sem cortes ou edições.
Faça em um ambiente bem iluminado, sem ruídos e com bom volume de voz. Faça como se fosse uma live de facebook ou de instagram.
O arquivo enviado deve ter o nome do ER e o nome da Igreja. Exemplo: (Lucas Acosta – PIB em Alcântara.mp4)
Enviem utilizando o serviço wetransfer.com para o e-mail informado, ou compartilhem usando google drive.
A comissão realizará uma pré-seleção de até das 5 (cinco) melhores mensagens que serão transmitidas e avaliadas por jurados de
maneira online.
Os vídeos serão transmitidos no dia e hora marcados, com a presença dos jurados de maneira remota.

LIVROS BÍBLICOS
Tem como objetivo levar o ER a responder perguntas a respeito de livros da Bíblia divulgados previamente pela organização do concurso.
•
•
•
•

Os livros bíblicos a serem estudados serão: VT – Amós, NT – Evangelho de João.
A classificação dar-se-á levando-se em consideração o maior número de pontos.
Cada resposta certa equivale à um ponto;
O menor tempo de realização da prova é o critério utilizado para o desempate.

BIOGRAFIA DE JESUS
Tem como objetivo levar o ER a responder perguntas a respeito da vida de Jesus.
•

Os livros bíblicos da biografia de Jesus são: Junior – Mateus e Marcos; Adolescente – Mateus, Marcos, Lucas e João
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LIVRO MISSIONÁRIO
Tem como objetivo levar o ER a responder perguntas a respeito de um livro de temática missionária ou de uma biografia missionária específica.
O livro deve ser divulgado previamente pela organização do concurso.
•

O livro a ser estudado será FIEL ATÉ A MORTE, Biografia de Bill Wallace.

LIVRO SEMPRE EMBAIXADOR
Tem como objetivo levar o ER a responder perguntas a respeito do livro Sempre Embaixador de William Alvin Hatton.
•

A versão do livro a ser estudada é o e-book produzido por John Hatton (Santiago/CHILE 2010). Esta versão se encontra para download no
site do DAER Gonçalense: daerg.embaixadoresdorei.org

CONHECIMENTOS DA ORGANIZAÇÃO ER
Tem como objetivo levar o ER a responder perguntas à respeito de uma bibliografia específica de conhecimentos da Organização Embaixadores
do Rei.
•

A bibliografia a ser estudada para este concurso é: Adolescentes – Folheto “Para ser Embaixador”, Manual do Candidato, Manual do
Embaixador Arauto, Manual do Embaixador Escudeiro, Manual do Embaixador Cavaleiro, Manual do Embaixador Sênior, Manual do
Embaixador Máster, Manual do Embaixador Emérito. Juniores – Folheto “Para ser Embaixador”, Manual do Candidato, Manual do
Embaixador Arauto e Manual do Embaixador Escudeiro.

DETETIVE BÍBLICO
Tem como objetivo avaliar o conhecimento geral do ER sobre históricas e contexto bíblico. A prova consiste em cita um texto bíblico ou narrar
uma história. O ER terá que escolher entre as opções de livro apresentadas, em qual livro bíblico está o versículo ou história narrada.
•

As questões podem ser de qualquer livro/parte da Bíblia Sagrada.
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