




 

   

 

 

EXPEDIENTE
Bem-te-vi - 2016.1
Estudos Bíblicos para crianças de 7-9 anos

Publicado sob a coordenação do Departamento Nacional de Escola Dominical 
da Igreja Metodista. Produzida pelo Departamento Editorial da Associação 
da Igreja Metodista - Angular Editora.

Secretaria Editorial
Joana D’Arc Meireles

Coordenação Nacional de Educação Cristã
Eber Borges da Costa

Departamento Nacional de Escola Dominical
Andreia Fernandes Oliveira
Luiz Virgílio Batista da Rosa – Bispo assessor

Redatora:
Beatriz da Silva Faleiro do Nascimento

Colaboração:
Amanda de Lima Baptista
Andreia Fernandes Oliveira
Angela Aparecida Balbastro Ribeiro
Dinorah Cristina da Gama Nery
Edínia Marques de Ataídes
Elisabete Sanchez Ribal
Fabio Fonseca do Nascimento
Horizontina Canfield
Janice Candido Mazeu Ferreira
Maria Amélia Pereira do Pinho
Michelly Ferreira dos Santos Silva
Natalia Piseta dos Santos
Olivia Domeniche Netto
Rosiléia Dias Araújo
Rute Bertoldo
Thelma Ferreira G. do Nascimento

Revisão:
Neusa Cezar da Silva

Ilustrações:
Studio58 ilustração e animação

Projeto Gráfico e Editoração
Alixandrino Design

Departamento Nacional de Escola Dominical:
Av. Piassanguaba, 3031 – Planalto Paulista – 04060-004 – São Paulo/SP

Tel (11) 2813-8600
www.metodista.org.br



A voz dos profetas
Chamado para profetizar
A reconstrução do templo
#soumulhereprofetisa 

Para conhecer, seguir e inspirar
A origem da nossa fé
As dez pragas do Egito 

SUMÁRIO

História e origem da Bíblia
Bíblia: o Antigo Testamento

06
08

1. 
2.  

Panorama Bíblico do Antigo Testamento

3. 
4. 
5. 

10
12
14

Pentateuco 

6.   
7.  
8. 
9. 
10.   
11. 

12. 
13. 

14. 
15. 
16.
17.  

18. 
19. 
20.  
21.  

Uma breve linha do tempo
Heróis de verdade
A escolha de Roboão
Muita coisa para resolver
Sou criança e sei reinar
É hora de recomeçar

Poesia para todas as horas
Temos muito a aprender 

Aquecendo o coração
Cadê Jesus?
Família abençoada por Deus
Amor de mãe

16
18
20
22
24
26

28
30

32
34
36
38

40
42
44
46

Históricos

Poéticos

Proféticos

Datas comemorativas



E aí, crianças,
Como vão os estudos da Revista Bem-te-vi?
É sempre um prazer estar com vocês nos estudos da Palavra de Deus.
Nesta edição, convidamos vocês para uma grande aventura pela Bíblia, 
o livro que é a Palavra de Deus. Você terá a oportunidade de conhecer 
a forma como a Bíblia foi composta, como foram escritos alguns livros, 
mergulhar na descoberta de que livros são esses e como eles fazem 
parte da nossa vida e caminhada na fé.
A Bíblia é um livro especial que foi escrito por muitas pessoas, até que 
se transformasse nessa biblioteca linda que temos. A Bíblia é composta 
por vários livros que narram a história do povo de Deus, momentos 
tristes e outros alegres, sofrimentos e vitórias. Mais do que isso tudo, 
mostra como Deus esteve presente na vida do Seu povo e como está 
presente em nossa vida.
Nesses estudos, vamos conhecer somente uma parte da história. Veremos 
a origem da Bíblia, como se formou o povo de Deus, os patriarcas e 
matriarcas, a libertação do povo de Israel escravizado no Egito, o 
Pentateuco, os livros Históricos, livros Poéticos, livros Proféticos... Mesmo 
sendo somente uma parte da Bíblia, vocês irão gostar de ler e ouvir 
essas aventuras e de saber como essas histórias têm a ver com nossa 
vida hoje. Conheceremos, assim, o Antigo Testamento.
Ao final, preparamos um bloco de estudos sobre algumas datas que 
comemoramos em nosso calendário cristão do primeiro semestre.
Tudo isso é para vocês que fazem parte da família Bem-te-vi. Assim, 
convidamos vocês para mergulharem pelas aventuras do Antigo Testamento 
e conhecerem essas histórias maravilhosas. 
Então, vamos aos estudos? 
Boa aventura...

Abraços, na paz do Senhor, 
Beatriz da Silva Faleiro do Nascimento
Redatora da Revista Bem-te-vi 
escoladominical@metodista.org.br

Enviem suas opiniões sobre como foram os momentos de estudos para 
vocês. Escrevam-nos contando sobre isso!
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Os Aventureiros em...  
o que é a Bíblia?

1 História e origem  
da Bíblia
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“TODA A ESCRiTURA É inSPiRADA POR DEUS E úTil 
PARA O EnSinO.” (2 TiMóTEO 3.16a)

Para guardar no coração: 
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1- A Bíblia é a Palavra de Deus. Pinte o que você acha que podemos 
encontrar nela:

2- Vários tipos de materiais foram utilizados para escrever a Bíblia 
antes de ser como é hoje; um deles foi o pergaminho. Escreva no 
pergaminho abaixo o que você acha que a Bíblia é:

ATIVIDADE:ATIVIDADE
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22 Bíblia: o Antigo  
Testamento

8

Talita e a grande 
descoberta

Um belo dia...

Talita pegou a Bíblia e, ao olhá-la, descobriu muitas coisas legais. Ela viu 
que a Bíblia tem duas grandes partes. A primeira parte é o Antigo Tes-
tamento e a segunda, é o novo Testamento. Talita gosta muito de ler. 

Ela observou que era um livro grande e um pouco difícil. Então, pediu 
ajuda à professora da Escola Dominical, que lhes disse: - Talita, comece 
a estudar a Bíblia devagar, ela tem muitas histórias do povo de Deus, de 
como o mundo foi criado, do amor de Deus para com a gente. 

Assim, Talita começou a ler o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, 
que conta a história da criação do mundo e de como o povo de Deus 
se formou. Ela ficou tão curiosa, que saiu perguntando sobre o que ela 
não entendia. Perguntou aos pastores, às pastoras, à professora e aos 
amigos e amigas. 

Talita descobriu que os livros no Antigo Testamento foram organizados 
por tema. A professora explicou que tem os livros de Êxodo, Levítico, 
Números, Deuteronômio que narram a história da formação do povo 
de Deus, o povo de israel, e da sua chegada à Terra 
Prometida. E mais, ela percebeu que ainda tinha 
livros Poéticos, Proféticos e outros.

Ufa! Talita teve que buscar ajuda mesmo. Mas 
o que ela aprendeu de mais importante, foi 
que todos esses livros foram escritos para re-
latar o relacionamento de Deus com as pes-
soas e demonstrar Seu grande amor por nós, 
deixando-nos esses livros para aprender-
mos sobre Ele.



“A TUA FiDEliDADE ESTEnDE-SE DE GERAÇÃO EM 
GERAÇÃO [...].” (SAlMO 119.90a)

Para guardar no coração: 
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Estes são os livros do Antigo Testamento. Escolha um livro do qual 
você já ouviu alguma história. Escreva na linha o nome do livro e faça 
um desenho que represente uma história que você já conhece.  Se não 
lembrar, peça ajuda ao professor/a da Escola Dominical.
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23 Para conhecer, 
seguir e inspirar
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História 

bíblica
Êxodo 40.34-38 e  

números 9.15-23; 10.11-28

“EnTÃO, DiSSE: EiS QUE FAÇO UMA AliAnÇA; DiAnTE 
DE TODO O TEU POVO FAREi MARAVilHAS QUE nUnCA 
SE FiZERAM EM TODA TERRA [...].” (ÊXODO 34.10a)

Para guardar no coração: 

nos primeiros cinco livros da Bíblia (Pentateuco), temos o início da 
história do povo de israel, o tempo em que viveram no Egito como 
escravos, como o Senhor os libertou e os 40 anos que estiveram no 
deserto até chegarem à Terra de Canaã. 

Por instrução de Deus, durante o período em que caminhou pelo de-
serto, o povo construiu o tabernáculo, com uma grande tenda; ali era o 

lugar da presença de Deus.  Durante o dia, o Senhor 
fazia baixar uma nuvem sobre o tabernáculo e à 
noite, uma coluna de fogo. Enquanto a nuvem ou 
a coluna de fogo ficassem paradas, o povo per-
manecia acampado. Mas quando a nuvem ou a 
coluna de fogo se moviam, era hora de caminhar; e 

enquanto o povo caminhava, a nuvem ou a coluna de 
fogo o acompanhava.  

Deus fez assim para guiar o povo. iluminava seu 
caminho quando era noite, protegia-o do sol du-

rante o dia e dos perigos do deserto, para que o povo 
soubesse que o Senhor estava com eles.  E assim foi 

por todos aqueles 40 anos. Deus sempre agiu de 
forma poderosa para que Seu povo conhecesse 
o Seu poder e confiasse nele. 
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2º Livro 3 º Livro 4º Livro 5º Livro

1- Descubra que livro é este que faz parte do Pentateuco:

2- O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia que o povo 
reconhecia como as leis de Deus. ligue os livros de acordo com 
a ordem em que estão na Bíblia:
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