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SUGESTÃO DE PROGRAMA PARA CELEBRAR O DIA DA BÍBLIA 

 (2º domingo de dezembro) 

Extraído de Nós e a Criança, n. 19, 2004 produzido pelo Departamento Regional de 

Trabalho com crianças – 1ªRE 

 

B ênçãos constantes de um Deus, todo amor  

I nspiração para vida e fé  

B oa mensagem ao pecador  

L uz que nas trevas me guarda de pé  

I mpulso, coragem, vigor,  

A cho na Bíblia, Senhor!  

 

DAMOS GRAÇAS A DEUS PELA BÍBLIA  

(Sugestões de Osmary C.Pereira)  

1. Dirigente:  

"Louvemos ao Senhor  

Ao Deus Sublime e trino  

O pai, o Salvador  

O Espírito Divino.  

Deus uno e verdadeiro  

Eterno e Onipotente,  

Adore-o o mundo inteiro  

Agora e eternamente.’’  

Amém.  

 

2. Leitura Bíblica: Salmo 19. 1-7  

Meninos: A lei do Senhor é perfeita, e consola a alma;  
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Meninas: O testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples.  

Meninos: Os ensinos do Senhor são retos, e alegram o coração.  

Meninas: O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos.  

Meninos: O temor do Senhor é limpo, e permanece eternamente.  

Meninas: Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente.  

 

3. Cântico: Hino 140 (H.E.) - ''Fonte da Celeste Vida" ( Iª e 2ª estrofes)  

 

4. Dirigente:  

Hoje é o Dia da Bíblia. Possivelmente comemorações estão sendo feitas em muitos lugares:  

concentrações, cultos especiais e desfiles. (Comente sobre que programas especiais haverá 

em sua cidade). Estas programações especiais são ações de graças pela Bíblia, e também 

para torná-la conhecida de todos.)  

 

5. Acróstico  

(Cada criança segura uma letra e fala a frase correspondente, formando juntas a palavra 

BÍBLIA) 

B ênçãos constantes de um Deus, todo amor  

I nspiração para vida e fé  

B oa mensagem ao pecador  

L uz que nas trevas me guarda de pé  

I mpulso, coragem, vigor,  

A cho na Bíblia, Senhor!  

 

6. Dirigente: Na Bíblia nós encontramos muitas comparações interessantes que seus 

escritores fizeram sobre a Palavra de Deus. Vamos ver algumas?  
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COM O QUE A BÍBLIA SE ASSEMELHA  

(Crianças segurando os símbolos, falam e citam a passagem bíblica).  

 Criança com uma VELA acesa: A Bíblia é como a luz para guiar, orientando-nos no que 

temos de fazer e escolher.  

''Lâmpada para os meus pés é a tua Palavra, e luz para o meu caminho" Salmo 119.105  

 Criança com um ESPELHO: A Bíblia pode ser comparada com um espelho onde 

podemos contemplar o que somos e fazemos. E o que nos diz Tiago em sua carta: 

"Porque, se alguém é ouvinte da Palavra, e não praticante, assemelha-se ao homem 

que contempla num espelho o seu rosto natural". Tiago 1.23.  

 

 Criança com um MARTELO: Assim como o martelo quebra as pedras, os ensinos da 

Bíblia podem quebrar o pecado nos corações. ''Não é a minha Palavra fogo, diz o 

Senhor, e martelo que esmiúça a pedra?" Jeremias 23.29.  

 

 Criança segurando um EMBRULHO EM PAPEL DOURADO: A Bíblia foi comparado ao 

ouro, no salmo 19. "Os preceitos do Senhor são mais preciosos que o ouro, sim, do 

que muito ouro fino." Salmo 19.10.  

 

 

 Criança com uma ESPADA: Paulo diz que a Palavra de Deus é a espada do Espírito. 

"Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a Palavra de 

Deus." Efésios. 6.17. 

 

 Criança com um VIDRO DE MEL: O salmista diz que os ensinamentos da Bíblia são 

''mais doces do que o mel". Salmo 19.10  

 

 Criança com SEMENTE E FRUTOS: Jesus comparou a Palavra de Deus à semente 

(mostrar) que, caindo em terra boa, produz muito fruto (mostrar).  

7. Cântico:  SUGESTÃO AO FINAL 

8. Oração:  

Senhor, nosso Pai,  
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Neste dia da Bíblia, nós te louvamos e te damos graças.  

Graças pelo teu livro que nos ajuda a conhecer o teu amor.  

Graças pelo testemunho dos teus servos do passado, que nos ajudam a saber 

como viver em nossos dias.  

Graças pelas pessoas que sofreram e lutaram para preservar a Bíblia;  

Graças pelos que a copiaram, traduziram, imprimiram através dos tempos.  

Graças pelos que, hoje, trabalham para distribuir a tua Palavra conhecida.  

Amém.  

 

SUGESTÕES DE POESIAS, JOGRAIS E DRAMATIZAÇÕES  

1. Música:  
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2. Jogral: 

(Pode ser falada por 5 crianças, todas com a Bíblia na mão).  

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.  
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Se no meio abro a Bíblia  

O livro de Salmos 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.  

 

3. Jogral: O QUE A BÍBLIA É? 

1ª Criança: A Bíblia é o LIVRO que revela o amor de Deus.  

2ª Criança: A Bíblia é a VOZ que saúda em tom de bondade.  

3ª Criança: A Bíblia é o AMIGO que supre todas as necessidades.  

4ª Criança:  A Bíblia é a FONTE da sabedoria  

2ª Criança: A Bíblia é a MINA que encerra abundância de riquezas.  

3º Criança: A Bíblia é o MÉDICO que sara todas as enfermidades.  

1ª Criança: A Bíblia é o SOL que renova e aquece a alma  
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4ª Criança: A Bíblia é a ESPADA que protege do inimigo.  

2ª Criança: A Bíblia é a CARTA que diz: seus pecados são perdoados.  

3ª Criança: A Bíblia é o GUIA que nos conduz ao Pai.  

1ª Criança: A Bíblia é a VERDADE que podemos confiar.  

3ª Criança: A Bíblia é o VOLUME que encerra a Palavra de Deus.  

 

4. Poesia: A BÍBLIA  

Poesia extraída de "Bíblia o livro da Criação", Edições Paulinas, e adaptada por Rosete de  

Andrade - Recitada por três crianças. A primeira leva a Bíblia aberta, a segunda um coração 

recortado em papel cartão vermelho, e a terceira o desenho de uma luz iluminando várias 

pessoas 

 

1ª Criança:  

A Bíblia é, dos livros editados,  

O mais belo e verdadeiro,  

Que por Deus foi inspirado,  

Para falar ao mundo inteiro.  

Nela se encontra o segredo revelado  

De um Pai que amou aos seus primeiros  

E ainda hoje, como no passado,  

Da salvação é mensageiro.  

 

2ª Criança:  

Na Bíblia encontramos a mensagem  

De um grande amor, de alegria.  

Pois Deus Pai teve a coragem  

De assumir o nosso dia-a-dia:  

Agindo, cuidando, bem querendo  

As pessoas, ao mundo que tanto amou;  

Foi assim com Jesus nascendo,  

E assim hoje: seu amor não acabou.  
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3ª Criança:  

A Bíblia dá à vida uma certeza:  

Deste Deus sempre presente,  

Como Luz no mundo acesa  

A nos fazer viver e ir em frente.  

Em nossos dias onde falta esperança  

A Bíblia ilumina para que todos possam ver  

Que em Deus todo mundo alcança  

Vida gostosa, muito boa de viver.  

A Bíblia anima nossas vidas, mente e mãos  

A tornarem a vida bela e com ela construir  

O mundo novo e bom, Reino de irmãos,  

Que Deus conosco deseja partilhar, repartir.  

 

5. Dramatização:  

SE SUA BÍBLIA FALASSE... (Texto adaptado para dramatização por Iza Paiva de Alvarenga)  

PERSONAGENS: Seis crianças trazendo figuras da bíblia em tamanho grande; uma criança 

trazendo uma outra caracterizada de Bíblia; uma criança ou adolescente para ser o 

entrevistador.  

ENTREVISTADOR: A Bíblia é a Palavra de Deus. Ela contém ensinamentos que nos fazem 

viver e crescer. Entretanto, nem sempre a usamos como é devido. Se sua Bíblia falasse, o 

que ela diria? Nós sabemos que nossas Bíblias não sentem, nem ouvem, mas falam em alto 

e bom som. (As seis crianças com as figuras da Bíblia entram enquanto o entrevistador 

conversa com a igreja)  

Vamos conversar com algumas Bíblias que estão aqui:  

Entrevistador: - Bom dia, Bíblia.  

Bíblia 1: -Bom dia  

Entrevistador: -Qual é o seu nome?  

Bíblia 1: -Meu nome é "Casa'.  

Entrevistador: -Casa? Porque você tem este nome'?  
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Bíblia 1: -Ah! Eu me chamo assim porque meu dono nunca me leva à Igreja. Ele sempre 

esquece de mim em casa. Por isso estou sempre triste.  

Entrevistador: - Vamos falar com esta outra Bíblia.  

-Bom dia, Bíblia. Como vai você'?  

Bíblia 2: -Mal, muito mal.  

Entrevistador: - Por quê?  

Bíblia 2: -Porque ninguém abre minhas páginas para ler. Durante toda a semana fico na 

estante de livros. Se por acaso alguém me abre, acho a luz tão forte, que chego a ter dor 

nos olhos.  

Entrevistador: Aqui está outra Bíblia.  

-Fale, Bíblia. Você gosta de ir à igreja?  

Bíblia 3: -Achooooo.... Não. Eu não gosto de ir à Igreja porque fico esquecida lá a semana 

toda. Então fico coberta de pó... (sugestão: colocar um pouco de talco na figura e este 

momento bater com a mão para levantar "poeira"). Sabe? Eu não gosto de ficar sozinha por 

longo tempo. Que tristeza, meu dono não me lê!  

Entrevistador: Sua Bíblia tem esta mesma experiência? (Olha para as outras três Bíblias e 

fala): - Que pena! Estas outras Bíblias têm um olhar muito triste também. Quais são os seus 

problemas?  

Entrevistador: (dirigindo-se a congregação) - Eu espero que estas não representem a sua 

Bíblia.   

(Enquanto está falando entra uma criança trazendo pela mão outra criança caracterizada 

de Bíblia)  

Bíblia 4: -Meu dono pensa que eu sou almofada. Ele sempre se senta sobre mim.  

Entrevistador: E você? (Dirigindo-se à quinta Bíblia)  

Bíblia 5: -Eu pertenço a um menino. Quando ele me leva à Igreja, usa-me como se eu fosse 

uma bola. Eles me jogam e me deixam cair, assim, estou ficando muito gasta.  

Entrevistador: E você? (Dirigindo-se à sexta Bíblia) Você certamente tem uma grande 

história para contar! 
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Bíblia 6: -Tenho, mas me sinto muito mal. Sinto muitas dores, porque meu dono me usa 

para bater na cabeça das pessoas. Fiquei muito surpresa quando isto aconteceu pela 

primeira vez. Com o tempo, como isto vem se repetindo, minhas páginas começaram a cair. 

Creio que meu dono vai logo jogar-me fora.  

Criança:  

-Esta é a minha Bíblia. Ela é a Palavra de Deus. Através dela Deus fala conosco. Nós 

precisamos cuidar dela e usá-la com grande respeito. Muitas pessoas não têm o privilégio 

de ter uma Bíblia. Vamos orar?  

“Senhor Deus, nós te agradecemos pela Bíblia. Obrigado porque através dela apreendemos 

a história do teu povo e também a conhecer o teu amor por nós. Em nome de Jesus, amém”.  

 

 


