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Olá, criança!

Chega até você mais uma Revista da Escola Dominical. Isso muito nos alegra, pois queremos que a 
revista facilite que você conheça um pouco mais sobre a Bíblia e a história do povo de Deus.
Nesta edição, apresentamos a primeira parte da Bíblia: o Antigo Testamento e como estão 
organizados os seus livros. 
A cada encontro, você conhecerá uma história ou poema sobre os livros da Bíblia, os patriarcas e 
matriarcas, profetas e profetisa, reis e rainhas, juízes e juíza, pessoas importantes para nós, pois 
fazem parte da história do povo de Deus.
Dentre os textos bíblicos, escolhemos alguns que apresentam personagens que, talvez, você ainda 
não conheça. Esses homens e mulheres do Antigo Testamento fizeram a diferença em suas atitudes 
e escolhas, anunciaram os ensinamentos de Deus, e continuam nos ensinando até hoje.
Sugerimos que, a cada encontro, você guarde no seu coração o versículo do dia, pois a Bíblia é um 
livro muito especial, ela é a palavra de Deus e, quando guardamos na memória e no coração os seus 
ensinamentos, crescemos em sabedoria e confiança em Deus. 
Lembre-se de que a sua opinião sobre a revista é muito importante, por isso, você pode nos enviar 
muitos recadinhos pelo e-mail: escoladominical@metodista.org.br  e no site http://metodista.org.
br/escola-dominical-musicas  você pode baixar várias músicas relacionadas aos temas da nossa 
revista.

Forte abraço!
Telma Cezar da Silva Martins 
Redatora da Revista Bem-te-vi Jardim

Nome da criança Igreja
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ESTUDO 1 História e origem da Bíblia

Em papéis feitos de plantas
ou em couro de animais,
homens diferentes escreveram 
pra toda gente não esquecer jamais.

Com o passar do tempo, foram reunidas
histórias que eram contadas em família
e escritas em papel e com tinta
formaram a nossa querida Bíblia!

Histórias são boas para se ouvir e contar.
Elas fazem a gente, no tempo, viajar!
E quando ouvimos uma boa história,
ela fica guardada em nossa memória!

Foi contando sua história,
que o povo de Deus não se esqueceu
das suas dificuldades, das alegrias e vitórias,
e também dos mandamentos de Deus.

Era preciso escrever,
deixar tudo registrado.
Assim, hoje, podemos saber  
de tudo o que Deus fez, e continua a fazer!

ORaçãO:  

Querido Deus, eu Te agradeço pela Bíblia, 
Palavra de Deus em nossa vida. Em nome de 
Jesus. Amém.

História:  A Bíblia

PaRa GuaRDaR NO CORaçãO: 

“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil 
para o ensino, [...]” (2 Timóteo 3. 16a)
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ATIVIDADE:
Para colorir
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ESTUDO 2 Bíblia: o Antigo Testamento

A Bíblia é um livro mais que especial.
É um livro sagrado, é a Palavra de Deus.

A Bíblia é um livro especial.
Contém muitas histórias pra a gente ouvir e aprender.

A Bíblia é um livro especial.
Ajuda a família a caminhar nos passos do Senhor.

A Bíblia é um livro especial.
Na nossa igreja, ela fica no centro do altar.

A Bíblia é um livro especial.
Aprendemos seus ensinos em casa, no Culto e na Escola Dominical.

A Bíblia e um livro especial.
Com ela aprendemos que o nosso Deus é Fiel.

ORaçãO:  

Querido Deus, obrigado/a porque com a 
Bíblia aprendi a história da Tua Criação e 
do Teu cuidado com cada um/a de nós. Em 
nome de Jesus. Amém.

História:  A Bíblia é um livro mais que especial

PaRa GuaRDaR NO CORaçãO: 

“A tua fidelidade estende-se de geração em 
geração;” (Salmo 119.90a)
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ATIVIDADE:
Desenhe a história Bíblica de que você mais gosta.
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ESTUDO 3 Para conhecer, seguir e inspirar

Vamos aprender?
Gênesis, Êxodo, Levítico, 
Números, Deuteronômio.
São nomes dos cinco primeiros livros da Bíblia.
Difíceis de falar! Mas importante conhecer.
Trazem a história do povo de Deus.
Temos muito a aprender.

Por Gênesis começamos,
é o início de tudo.
Pois Deus, ao criar o mundo,
mostra Seu amor profundo.

Em Êxodo encontramos
as histórias de Deus-Libertador, 
que sempre protege o Seu povo,  
caminha junto seja aonde for.

Levítico contém as leis, 
para orientar o povo,
pois para bem viver, 
é preciso respeitar um ao outro.

Números continua a história do povo de Deus,
que caminhou por 40 anos no deserto,
por muitas vezes tropeçou, 
mas  a fé, não perdeu.

ORaçãO:  

Querido Deus, obrigado/a por caminhar 
comigo sempre. Em nome de Jesus. 
Amém.

História: Os cinco primeiros livros da Bíblia

PaRa GuaRDaR NO CORaçãO: 

“Então, disse: eis que faço uma aliança; 
diante de todo o teu povo farei maravilhas 
que nunca se fizeram em toda a terra [...].” 
(Êxodo 34.10a)

Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia,
continua a história do povo hebreu.
Um povo que sempre errava, mas o líder Moisés lembrava, 
da importância de obedecer a Deus.
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ATIVIDADE:
Providencie um dado e duas pedrinhas, convide um amigo ou uma amiga, para 

brincar com você no jogo abaixo: 
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