
 
 

ESTUDO ESPECIAL PARA O DIA DA BÍBLIA1 

 

 

Tema:   Bíblia: fonte de ensino e esperança! 
 

Texto Bíblico: “Pois tudo quanto, outrora, foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de 

que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança.”  Romanos 15.4 

 

 

Essas palavras de Paulo, estão dentro de um contexto onde o tema é esperança! 

No capítulo anterior Paulo está falando sobre: 

- O amor ao próximo; 

- A tolerância para com os mais fracos na fé; 

- Contra o julgamento e questões que só produziam conflitos e separações. 

No capítulo 15, que é uma continuidade de suas recomendações em relação ao próximo, Paulo 

insiste para acolhermos uns aos outros no amor de Cristo e agradarmos uns aos outros no que é bom 

para a edificação. Ele usa algumas vezes as palavras “paciência”, “consolação” e “esperança”, e 

certamente, queria estimular aos cristãos e cristãs daquela igreja a não desistirem uns dos outros. No 

meio de suas recomendações, Paulo fala da importância das Escrituras e de sua finalidade: os 

ensinamentos da Palavra de Deus, foram escritos e preservados nas gerações, para que todo o povo 

de Deus pudesse ter paciência, consolo e esperança! E assim pudessem viver e conviver em amor, 

acolhendo as pessoas da mesma forma que Cristo as acolheu.  

No meio dos conflitos era preciso olhar para a Palavra de Deus! 

 

Neste dia da Bíblia, convidamos você a compartilhar com seus alunos e alunas a importância da 

Palavra de Deus, registrada e preservada entre as gerações, para que através de seus 

ensinamentos e de tantos testemunhos de fé, nós também pudéssemos aprender a confiar em 

Deus, ter paciência e esperança em nosso coração, e sermos consolados em todas as situações. 

 

Vamos dividir nosso tema em três momentos significativos: 

 

1) FOI ESCRITO 

A escrita ainda tem sido uma forma muito eficiente de se registrar o que se quer preservar. 

Escrevemos cartas, cartões, diários, documentos, livros, poemas, história e tantas coisas mais. O 

tempo passa, as gerações passam, e as palavras preservadas chegam até outras pessoas, é assim que 

até hoje podemos conhecer tantas histórias de pessoas que viveram a muitos anos.  Deus também 

quis que a história do seu povo ficasse preservada para que outras gerações pudessem conhecer e 
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aprender sobre Ele e sobre o seu propósito para a humanidade. Por isso foi o próprio Deus quem 

começou a história das Escrituras ordenando que Moisés escrevesse as coisas que aconteciam: 

(Êxodo 17.14; 24.4; Números 33.2; Deuteronômio 31.24) 

Aos primeiros escritos chamados de Lei, se juntaram as histórias escritas dos reis, as palavras dos 

profetas e as poesias e cânticos do povo de Deus, formando assim as Escrituras. Com a história de 

Jesus e da Igreja, surgiram também outros escritos, que foram unidos as Escrituras formando assim 

a Bíblia Sagrada que conhecemos hoje.  

 

2) PARA NOSSO ENSINO 

A finalidade principal da Palavra de Deus é o ensino. Há muitas gerações a Bíblia é importante 

instrumento para aprendermos sobre Deus, sobre Jesus, sobre a fé, mas também para aprendermos a 

viver uns com os outros. A Bíblia está cheia de mandamentos e recomendações sobre como nos 

relacionarmos uns com os outros.  Aprendemos muitas coisas que nos ajudam a amar e obedecer a 

Deus, mas aprendemos também muitas coisas que nos ajudam a amar o próximo. 

(Salmos 78.1-4; Colossenses 3.16; II Timóteo 3.16,17) 

 

3) TER ESPERANÇA 

Viver a fé cristã não é muito fácil, são muitos os desafios, principalmente quando aprendemos que 

devemos amar uns aos outros, acolher e tolerar com amor aqueles que são mais fracos, não julgar, 

não discutir, e certamente precisamos de paciência e esperança para não desistirmos uns dos outros. 

Não existe vida cristã isolada, somos corpo de Cristo, precisamos viver e conviver uns com os 

outros e nem sempre essa convivência é fácil, mas se lembrarmos que Cristo também nos acolhe 

apesar de nossas falhas, podemos acolher e sermos pacientes com as pessoas. As Escrituras nos 

animam, nos inspiram e nos ajudam a não desistirmos, mas nos unirmos e juntas crescermos na fé e 

no amor, sabendo que Deus da esperança caminha conosco. 

 

O que podemos compartilhar (04 – 06 anos) 

A Bíblia foi ideia de Deus! Ele mesmo ordenou que Moisés começasse a escrever, e assim, por 

muitas gerações, a Bíblia foi se formando. Deus inspirou muitas pessoas a escreverem os Seus 

ensinamentos, e são eles que nos ajudam a conhecer a Deus e amarmos uns aos outros. 

 

O que podemos compartilhar (07-09 anos) 

Foi Deus quem ordenou que Moisés começasse a escrever as Suas palavras e as coisas que 

aconteciam. Deus inspirou muitas pessoas a escreverem ensinamentos que nos ajudam a viver a fé 

obedecendo e amando ao Senhor, como também amando e acolhendo ao próximo. 

 

O que podemos compartilhar (10-13 anos) 

Por muitas gerações e através de muitas pessoas, as Escrituras foram surgindo. Começando por 

Moisés até chegar aos apóstolos. Muitos escreveram histórias, testemunhos, mandamentos 

recebidos de Deus, poesias e profecias. Foram muitos anos até que a Bíblia estivesse formada como 

hoje a conhecemos. Mas o mais importante é que temos nela temos os ensinamentos que Deus 

deixou para nós e que nos ajudam a viver a fé cristã, amando ao Senhor de todo o coração como 

também amando e acolhendo ao próximo da mesma forma como Cristo nos acolheu. 

 

 

Para saber mais: 

Acesse o Site:  

http://portal.metodista.br/fateo/noticias/sobre-o-dia-da-biblia-o-livro-feito-em-mutirao 

Anote algumas informações deste site sobre a origem do Dia da Bíblia e como foi escrita, para 

incluir no tema da aula. 

http://portal.metodista.br/fateo/noticias/sobre-o-dia-da-biblia-o-livro-feito-em-mutirao


 
 

 

Veja a primeira lição da Revista Bem te Vi - Professor/a (2016/1) sobre a História e origem da 

Bíblia. 

 

 

 

 

 

PLANO DE AULA (04-06  e   07-09 ) 
 

 

TEMA:  Bíblia: fonte de ensino esperança! 
 

PARA GUARDAR NO CORAÇÃO: “Pois tudo quanto, outrora, foi escrito para o nosso ensino 

foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. ”  

Romanos 15.4 

 

OBJETIVOS: 

Compartilhar a importância da Bíblia para nossas vidas, e como seus ensinamentos nos ajudam a 

amar a Deus e ao próximo e a termos esperança. 

 

 

SUGESTÃO DE MÚSICA: 

Domingo, dia especial (CD Missão Aventura Possível, faixa nº 6 – DNTC) 

Canto do povo reunido (CD Evangelho, convite pra paz, faixa nº 8 – DNTC) 

Escola Dominical (CD Evangelho, convite pra paz, faixa nº 25 - DNTC) 

Os livros da Bíblia -   https://www.youtube.com/watch?v=pRDGujkin9M 

 

 

 

SUGESTÃO DE ATIVIDADES (04-06) 

 

 

1) Mini Bíblia I - Mais doce do que o mel 

 

Material: Caixinhas vazias de fósforo, papel preto, (cartão, seda, camurça), saches de mel. 

Forrar a caixinha com papel preto como se fosse um livro, e em três laterais colar papel na cor 

preferida (dourado, branco ou prata, etc.) para simbolizar as páginas da Bíblia. Colar a palavra 

BÍBLIA na frente. Os saches de mel serão colocados dentro da caixinha com o versículo: “Como 

são doces para o meu paladar as tuas palavras! Mais que o mel para a minha boca! Salmo 119.103 

                      

 

2) Mini Bíblia II - Sementes de vida 

Material: o mesmo material da sugestão anterior, substituindo os saches de mel, por sementes 

diversas.  Confeccionar as mini bíblias e colocar sementes dentro da caixinha com o versículo: “...a 

semente é a Palavra de Deus” (Lucas 8.11) 

 

3) Artes: Lâmpada 

Material: Papel cartão ou cartolina nas cores amarela e cinza.  

https://www.youtube.com/watch?v=pRDGujkin9M


 
 

Cortar o papel amarelo no formato de lâmpada, e o papel cinza cortar e colar na parte inferior, para 

ser como o encaixe da lâmpada. Na impossibilidade de ter os papeis coloridos, confeccionar em 

papel branco e deixar que as crianças pintem nas cores amarelo e cinza. Escrever o versículo: 

“Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz, para os meus caminhos. ”  (Salmo 119.105) 

 

 

 

 

SUGESTÃO DE ATIVIDADES (07-09) 

 

1) Artes: Mini Bíblia com versículos I 

Material:  Papel cartão ou EVA, preto ou colorido. Papel sulfite. 

Recortar o EVA ou o papel e dobrar fazendo a capa da Bíblia. Colar na parte de dentro uma tira de 

papel branco e dobra-la de forma (sanfonada) na mesma medida que a capa já recortada. Em cada 

parte, escrever um versículo bíblico.  Você pode trazer os versículos impressos para as crianças 

colarem se preferir. 

 

Obs.: você pode fazer um furo na capa e colocar uma argola de chaveiro ou uma fita de cetim. 

 

2) Artes: Mini Bíblia com versículos II 

Utilizar a mesma técnica da atividade anterior, porém fazer a capa da Bíblia com uma caixinha de 

fosforo decorada com papel preto ou colorido. A tira de papel sanfonada com versículo será 

colocada dentro da caixinha. 

 

 

3) Exposição: Organize, antecipadamente, uma exposição sobre Bíblias antigas e modelos diversos. 

Peças as crianças que pesquisem em casa ou com familiares e amigos, quem tem algum exemplar 

mais antigo ou uma curiosidade sobre a Bíblia para levarem à exposição.  Montar um mostruário 

juntamente com as crianças sobre uma mesa e convidar a Igreja para visitar a exposição. As 

crianças deverão recepcionar os convidados e apresentar as Bíblias. 

 

 

 

 

PLANO DE AULA (10-13 ) 
 

TEMA: Bíblia: fonte de ensino e esperança! 
 

TEXTO BIBLICO:  “Pois tudo quanto, outrora, foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de 

que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança.”  Romanos 15.4 

 

SUGESTÃO DE MÚSICA: 

Domingo, dia especial (CD Missão Aventura Possível, faixa nº 6 – DNTC) 

Canto do povo reunido (CD Evangelho, convite pra paz, faixa nº 8 – DNTC) 

Escola Dominical (CD Evangelho, convite pra paz, faixa nº25 - DNTC) 

Os livros da Bíblia -   https://www.youtube.com/watch?v=pRDGujkin9M 

 

 

SUGESTÃO DE ATIVIDADES: 

https://www.youtube.com/watch?v=pRDGujkin9M


 
 

 

1) Artes:  CORAÇÃO de PAPEL 

   Material:  Papel sulfite ou outro papel colorido que seja fácil para dobrar, cola e tesoura. 

Cortar o papel colorido ou em branco no formato do molde abaixo. Dobrar nas linhas pontilhadas 

formando o coração conforme modelo.  Cada aluno fará a decoração como preferir e irá colocar 

dentro do coração cartões de papel, contendo diversos ensinamentos bíblicos. Você pode 

providenciar estes cartões imprimindo alguns versículos, ou deixar que os alunos procurem na 

Bíblia. Escrever no coração o seguinte versículo: 

“Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti.”  Salmo 119.11 

 

 

 

 

2) Brincadeira: Quem sabe responde 

 

Faça quantas cartelas desejar (pode ser uma para cada aluno ou para cada dupla). Em cada cartela 

colocar 10 quadrinhos, sendo que em cada um haverá uma resposta de uma pergunta bíblica. Faça 

separadamente as perguntas bíblicas, sendo que cada pergunta ficará num cartão de papel. 

Sugestão: você pode fazer os cartões com perguntas somente sobre os livros da Bíblia.  

 

Brincadeira: 

Dê para cada aluno ou dupla, uma cartela. Faça as perguntas bíblicas uma de cada vez, quem tiver a 

resposta em sua cartela, responde e recebe o cartão para colocar na sua cartela.  Se alguém souber a 

resposta, mas ela não estiver em sua cartela, deverá ficar quieto. Ganha quem conseguir completar 

toda a sua cartela primeiro. 

Obs.: Os cartões de perguntas devem estar misturados numa caixa ou saquinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Modelo de cartão e perguntas: 

 


