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      DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESCOLA DOMINICAL 

 “Escola Dominical presente na vida” 

 

SUGESTÕES PARA CELEBRAR O DIA DA BÍBLIA 

 

 

 

1. LITURGIA PARA ABERTURA DA ESCOLA DOMINICAL 

 

Acolhida 

Leitura bíblica 

“Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu.”  Salmo 119.89 

Dirigente: Celebrado no segundo domingo de dezembro, o Dia da Bíblia foi criado em 1549, na Grã-
Bretanha pelo Bispo Cranmer, que incluiu a data no livro de orações do Rei Eduardo VI. O Dia da Bíblia é 
um dia especial, e foi criado para que a população intercedesse em favor da leitura da Bíblia. No Brasil a 
data começou a ser celebrada em 1850, quando chegaram da Europa e EUA os primeiros missionários 
cristãos evangélicos.  

Desde dezembro de 2001, essa comemoração tão especial passou a integrar o calendário oficial do país, 
graças à Lei Federal 10.335, que instituiu a celebração do Dia da Bíblia em todo o território nacional.1 

 

Adoração 

Oração de adoração 

Cântico (sugestões) 

Buscai primeiro o Reino de Deus 

(Disponível em: https://www.letras.mus.br/vencedores-por-cristo/175720/)  

                                                 
1 SBB-Sociedade Bíblica do Brasil - http://www.sbb.org.br/eventos/diadabiblia/historia-do-dia-da-biblia/  

https://www.letras.mus.br/vencedores-por-cristo/175720/
http://www.sbb.org.br/eventos/diadabiblia/historia-do-dia-da-biblia/
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Palavra Vivificante (Hino 144 do Hinário Evangélico) 

(Disponível em: http://www.hinarioevangelico.com/2009/06/144-palavra-vivificante.html)  

 

Chamado à confissão 

Leitura Bíblica:  Tiago 1.21-25 

Dirigente: Somos chamados(as) a acolher a Palavra com mansidão, de forma a colocarmos em prática o 
que ouvimos e aprendemos. Tiago usa a figura do espelho, para ensinar que a Palavra de Deus nos ajuda a 
enxergar a nós mesmos, a ter uma atitude de reflexão e de mudança, quando necessário. Às vezes, 
preferimos olhar para a Palavra de Deus não como um espelho, mas como uma janela, e ao invés de 
olharmos para nós mesmos, preferimos olhar para fora, para as limitações e erros dos(as) outros(as).  
Confessemos, pois, ao Senhor, nossa dificuldade em enxergar a nós mesmos diante da Palavra de Deus, 
como também de não praticarmos o que temos aprendido. 

Oração  

Palavra de esperança 

“Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome.” I João 2.12 

 

Louvor 

-Dedicação das ofertas e dízimos 

-Cânticos de louvor 

 

Sugestões de cânticos que falam sobre os livros da Bíblia, para cantar com a Igreja ou com as crianças: 

A Alegria – A Bíblia (Canções para toda hora, faixa n°16) 

Os profetas (Canções para toda hora, faixa n°17) 

Quatro Evangelhos (Evangelho, Convite pra paz, faixa n° 23) 

Músicas disponíveis no site: http://www.metodista.org.br/escola-dominical-musicas)  

 

Edificação (sugestões) 

1. Dramatização: Bíblia-Livro de Deus 

2. Textos bíblicos para reflexão:  Josué 1.8 ou II Timóteo 3.16-17 

 

Oração final 

Benção 

http://www.hinarioevangelico.com/2009/06/144-palavra-vivificante.html
http://www.metodista.org.br/escola-dominical-musicas
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2. DRAMATIZAÇÃO 

 

 

BIBLIA - LIVRO DE DEUS 2 

 

Personagens: FÉ (uma jovem, trajando longa túnica, no peito traz escrita a palavra FÉ); seis 
jovens (com vestes comuns, cada qual trazendo sua Bíblia e um cartaz), uma universitária. 

Cenário: duas ou três cadeiras e uma pequena mesa. Em cima da mesa está uma Bíblia. 

 

Universitária - (entra lendo uma revista secular) Que artigo interessante! (continua a folhear a 
revista). Ah! Já ia esquecendo de que prometi à professora da Escola Dominical ler a Bíblia 
diariamente. (pegar a Bíblia que está na mesa, deixando em seu lugar a revista) A Bíblia será mesmo 
a Palavra de Deus? Sou crente, mas o professor de Ciências diz que há tanta coisa errada na Bíblia... 
e meus colegas vivem zombando de mim, quando afirmo que Deus criou o mundo e tudo mais. Será 
que eles têm razão? (senta-se, pensativa). 

FÉ - (entrando)jovem universitária, não deixes que esmoreça a tua fé. A Bíblia é verdadeiramente a 
Palavra de Deus! Ela é o único guia para uma vida feliz e útil. É a luz que conduz os homens para a 
vida eterna. Para fortalecer tua fé, vou te apresentar seis provas de que a Bíblia é a Palavra de Deus. 
(estende o braço para a porta; um a um vão entrando os jovens, e se colocando ao lado da Fé) 

1º jovem - A Bíblia é composta de 66 livros: 39 estão no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. 
Foi escrita num período de mais de 1600 anos. Apesar de seus autores terem vivido em épocas 
diferentes, a mensagem central da Bíblia é uma só: "Deus deu o seu Filho para morrer por nós, a fim 

                                                 
2 Esta Dramatização faz parte do Programa da SAF – Igreja Presbiteriana do Brasil. Disponível em: 
http://www.saf.org.br/sugestao_programas/dia_biblia.php3 

http://www.saf.org.br/sugestao_programas/dia_biblia.php3
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de nos salvar!" só há uma explicação para isto: os autores foram inspirados por Deus. Este fato prova 
a UNIDADE da Bíblia. (levanta seu cartaz, onde se lê: UNIDADE) 

2º jovem - Hoje é possível encontrar a Bíblia completa ou em porções traduzidas em mais de 2.000 
línguas. Nada de sua beleza e força se perdeu nessas traduções. A Bíblia adapta-se perfeitamente a 
todas as línguas, lugares, culturas e povos. A UNIVERSALIDADE da Bíblia prova que ela é a Palavra de 
Deus. (levanta seu cartaz, onde se lê: UNIVERSALIDADE). 

3º jovem - Através dos séculos a Bíblia tem sido preservada. Os homens tentaram destruí-la e proibir 
sua leitura, todavia nem o fogo, nem a água, nem a crítica, nem o tempo, tiveram jamais o poder de 
exterminá-la. Ela tem resistido firmemente a todos os ataques. A PRESERVAÇÃO da Bíblia por cerca 
de 4.000 anos é prova de que ela é a Palavra de Deus (levanta seu cartaz, onde se lê: PRESERVAÇÃO). 

4º jovem - A Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Nunca nenhum outro livro, em todos os tempos, 
tem tido mais edições do que ela. As multidões jamais se cansam de lê-la e ouvir sua mensagem. Essa 
popularidade através dos séculos prova que a Bíblia é a Palavra de Deus (levanta seu cartaz, onde se 
lê: POPULARIDADE). 

5º jovem - As profecias da Bíblia têm se cumprido fielmente. Basta lembrar as profecias sobre o 
nascimento, missão e morte de Jesus, que se cumpriram literalmente. Deus é o único que conhece o 
futuro. O cumprimento das profecias bíblicas é a prova de que a Bíblia é a Palavra de Deus (levanta 
seu cartaz - PROFECIA). 

6º jovem - Deus usa a sua Palavra, a Bíblia, para transformar vidas e mudar corações. Não há um só 
problema da vida humana que não tenha resposta na Bíblia. Aqueles que obedecem às suas 
orientações, reconhecem que ela é o livro por excelência para todos os assuntos. Esse poder da Bíblia 
é prova de que ela é a Palavra de Deus (levanta seu cartaz - PODER). 

FÉ - Estes e muitos outros fatos provam que a Bíblia é a Palavra de Deus. Firma o teu coração, jovem, 
nesta verdade. Ama a Bíblia e obedece aos princípios nela contidos. Serás feliz e abençoada, hoje e 
sempre. 

(A moça universitária levanta-se, abre a Bíblia. A personagem Fé estende a mão sobre a Bíblia. Os 
seis jovens mantêm o cartaz erguido. O grupo pode cantar um cântico sobre a Palavra de Deus) 

 

 

 

 

 



 

 5 

      DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESCOLA DOMINICAL 

 “Escola Dominical presente na vida” 

 

3. SUGESTÕES PARA CELEBRAR O DIA DA BÍBLIA COM AS CRIANÇAS 

 

3.1 – Vídeo: A História de Mary Jones 

   Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=vkcTaa1fCOw  

 
Obs.: Mais informações você encontra na Revista Voz Missionária (edição de novembro-
dezembro/2017 ou no site: http://www.sbb.org.br/quem-somos/sociedades-biblicas-no-mundo/ 

 

    

3.2  DESAFIO BÍBLICO  

5 desafios para descobrir qual é o versículo 

Power Point em anexo ou no site: http://amominhabiblia.com.br/desafio-biblico/  

 

     

 

https://www.youtube.com/watch?v=vkcTaa1fCOw
http://www.sbb.org.br/quem-somos/sociedades-biblicas-no-mundo/
http://amominhabiblia.com.br/desafio-biblico/
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3.3 GINCANA BÍBLICA 

 

 

QUEM SOU EU?  (personagens da Revista Bem Te Vi – Missão: Aventura Possível) 

 

1- Obedecendo ao chamado do Senhor, viajei para Canaã. Caminhei por aquela terra 
como o Senhor mandou. Por onde passava ao Senhor eu adorava. Deus me deu um 
filho, e minha casa encheu de sorrisos.   Quem sou eu? 

Resposta: ABRAÃO (Gênesis 13.14-18) 

 

2- Deus me chamou para libertar seu povo do Egito, no começo fiquei com medo, mas 
Deus chamou meu irmão para ir comigo.  Juntos fizemos como o Senhor mandou, e  
o Seu povo, Ele libertou. Quem sou eu? 

Resposta: MOISÉS (Êxodo 3) 

 

3- Quando meu irmão nasceu, eu ajudei minha mãe a protege-lo do Faraó. Quando ele 
cresceu, Deus o chamou para nos libertar do Egito. Eu fiquei tão feliz, que cantei e 
dancei para louvar ao Senhor. Quem sou eu? 

Resposta: MIRIÃ (Êxodo 15.20-21) 

 

4-Meu maior desejo era ter um filho. Chorava muito e, por muitos anos, orei ao 
Senhor para me abençoar, e um filho me dar.  Uma vez chorei tanto, que pensaram 
que eu estava bêbada. Mas Deus ouviu minha oração, e um filho me deu. Seu nome 
foi Samuel. Quem sou eu? 

Resposta: ANA (I Samuel 1.9-18) 
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4-Eu nasci com uma missão muito especial. Deus me chamou para preparar o 
caminho para o Messias: Jesus.  Eu nasci alguns meses antes dEle, e caminhei pelo 
deserto dizendo as pessoas para se arrependerem, pois, o Salvador estava chegando. 
Quem sou eu? 

Resposta: JOÃO BATISTA (Marcos 1.2-8) 

 

 

--------------------------------------//---------------------------------------- 

 

 

     QUE HISTÓRIA É ESSA?   (Histórias da Revista Bem Te Vi - Fé: Histórias e Poesias) 

 

1- É uma parábola. 

          Contada por Jesus. 

                 Tem animal que se perde. 

                 Tem alguém que vai procurar, e quando encontra vai festejar. 

                 Que história é essa?   

                 Resposta: A PARÁBOLA DA OVELHA QUE SE PERDEU (Lucas 15.3-7) 

 

2- Aconteceu com Jesus. 

                Havia 10 homens doentes. 

                Jesus os encontrou fora da cidade. 

                Os 10 foram curados.  

                1 agradeceu. 

                Que história é essa? 

                Resposta:  A CURA DOS 10 LEPROSOS. (Lucas 17.11-19) 
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2- Foi um grande milagre. 

Havia uma multidão. 

Todos estavam com fome. 

Havia um garoto, com 2 peixes e 5 pães. 

Que história é essa? 

Resposta: O MILAGRE DA MULTIPLICAÇÃO DOS PÃES E PEIXES (João 6.1-14) 

                 

3- Essa história aconteceu no mar. 

Jesus dormia no barco. 

Quando, uma forte tempestade começou a assustar, 

Os discípulos tiveram que o Mestre acordar. 

Que história é essa? 

Resposta: JESUS ACALMA O MAR (Marcos 4.35-41) 

 

4- Essa história aconteceu, quando Jesus passou em Jericó. 

Um homem desejava vê-lo, mas a multidão lhe impedia. 

Então subiu numa arvore, e conseguiu o que queria. 

Que história é essa? 

Resposta:  O ENCONTRO DE ZAQUEU COM JESUS (Lucas 19.1-10) 

 

5- Essa história aconteceu numa prisão. 

Dois companheiros de missão estavam presos.  

Mas tristes não estavam e, a meia noite, resolveram cantar e orar. 

Que história é essa? 

Resposta: PAULO E SILAS SÃO LIBERTOS DA PRISÃO (Atos 16.16-26) 

 

-------------------------------------//---------------------------------------- 
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QUAL É A ORDEM CORRETA DOS LIVROS? 

(realizar a atividade em grupos, duplas ou individualmente) 

 

1-Novo Testamento 

Faça cartões com os nomes dos livros do Novo Testamento. Misture os cartões 
numa mesa. Oriente os(as) participantes que coloquem os cartões na ordem em 
que estão no Novo Testamento.  A atividade pode ser feita com alguns cartões 
apenas, mas o objetivo permanece: coloca-los na ordem em que aparecem no NT. 

 

2- Antigo Testamento 

Faça cartões com os nomes dos livros do Antigo Testamento. Misture os cartões 
numa mesa. Oriente os(as) participantes que coloquem os cartões na ordem em 
que estão no Antigo Testamento.  A atividade pode ser feita com alguns cartões 
apenas, mas o objetivo permanece: coloca-los na ordem em que aparecem no AT. 

 

 

     NOMES BÍBLICOS 

 

     1 - Em grupos ou individualmente, os(as) participantes escreverão uma lista de 

     nomes bíblicos, sem olhar na Bíblia. 

 

     2 - Em grupos ou individualmente, os(as) participantes escreverão uma lista de 

     pessoas da comunidade que tenham nomes bíblicos. 

 

      

ANIMAIS QUE FAZEM PARTE DE HISTÓRIAS BÍBLICAS 

 

      Em grupos ou individualmente, os(as) participantes escreverão uma lista de 

animais que aparecem em histórias ou versículos da Bíblia. 
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4- PARTICIPAÇÃO DAS CRIANÇAS NO CULTO ou ESCOLA DOMINICAL 

 

 

 

 

4.1 – A QUE PODEMOS COMPARAR A BÍBLIA? 

 

Utilizando caixas de papelão, faça uma “Bíblia” no tamanho que desejar, o 
importante é que possa ser aberta e com espaço interno para colocar alguns cartazes.  
Se não for possível, utilize uma Bíblia grande. 

Providencie alguns cartões com ilustrações que simbolizam algo sobre a Palavra de 
Deus. (sugestões abaixo) 

Colocar os cartões dentro da Bíblia. Procure fazer cartões em tamanho grande, afim 
de que todos(as) possam ver a ilustração. 

 

Convide as crianças para estarem juntas a frente. Cada criança irá abrir a Bíblia e 
retirar um cartão. A criança irá mostrar a ilustração e ler os dizeres do cartão. Finalize 
com uma criança orando em agradecimento pela Palavra de Deus 

 

SUGESTÕES PARA OS CARTÕES: 
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(ilustração de um pote com MEL) 

“QUÃO DOCES SÃO AS TUAS PALAVRAS AO MEU PALADAR!”  Salmo 119.103 

 

(ilustração de uma LÂMPADA-LUZ) 

“LÂMPADA PARA OS MEUS PÉS É A TUA PALAVRA E, LUZ PARA OS MEUS CAMINHOS.”   

Salmo 119.105 

 

(ilustração de FOGO e MARTELO) 

“NÃO É A MINHA PALAVRA FOGO, DIZ O SENHOR, E MARTELO QUE ESMIUÇA A 
PENHA?”  Jeremias 23.29 

 

(ilustração de SEMENTE) 

“[...] A SEMENTE É A PALAVRA DE DEUS.”  Lucas 8.11b 

 

Obs.: Se desejar e for possível, substitua os cartazes por um pote com mel, uma 
lâmpada ou lanterna, uma vela acesa, um martelo e sementes. 

 

4.2 MINHA BÍBLIA (jogral) 

 

              .........EU AMO A BÍBLIA, PORQUE ELA ME ENSINA QUE DEUS É O CRIADOR. 

              .........EU AMO A BÍBLIA, PORQUE ELA ME ENSINA QUE DEUS É AMOR. 

              .........EU AMO A BÍBLIA, PORQUE ELA CONTA A HISTÓRIA DE JESUS, O   

                        SALVADOR. 

              .........EU AMO A BÍBLIA, PORQUE ELA ME ENSINA A CONFIAR NO SENHOR. 

              .........EU AMO A BÍBLIA, PORQUE ELA ME ENSINA A VIVER EM AMOR. 

              TODOS(AS):  BÍBLIA: PALAVRA QUE ENSINA A AMAR E A VIVER! 
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     4.3     POESIA:    A BÍBLIA -  (Waldemira Mesquita) 

  

Se abro aqui no começo, leio sobre a criação. 

Um pouco mais adiante, fala-me de Abraão, 

de Moisés, de Josué, de Débora e de Sanção. 

De reis e muitos profetas, cujos nomes aqui estão. 

  

Se no meio abro a Bíblia, o livro de Salmo dirá: 

"O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará". 

agora vem o principal: leio a vida de Jesus, meu Salvador, sem igual. 

  

Mas os feitos dos apóstolos, aqui também nós achamos 

Mais as treze cartas de Paulo, e as chamadas cartas gerais. 

  

E aqui o apocalipse... Quantas riquezas encontramos! 

  

Por isso amo a Bíblia, a Bíblia que Deus nos deu. 

Ela diz que Deus é Pai, e, salvo, sou filho seu. 

Assim feliz vou na vida, com minha Bíblia querida. 

 

 

 

 

Organizado por Rosiléia Flausino Dias Araujo 

Departamento Nacional de Escola Dominical 

 

                 

Outras sugestões: 

http://www.metodista.org.br/content/interfaces/cms/userfiles/files/Sugestao-liturgica-
biblia_2015.pdf  

http://www.metodista.org.br/content/interfaces/cms/userfiles/files/Sugestao-liturgica-biblia_2015.pdf
http://www.metodista.org.br/content/interfaces/cms/userfiles/files/Sugestao-liturgica-biblia_2015.pdf

