
Tema Inspiração
Versículo-

-chave
Ideia-guia Ferramenta

Desafio da 
semana

Princípio
Palavra-
-chave

1
Por que é 

importante ler a 
Bíblia?

Levar ou 
confeccionar 
uma chave.

2Timóteo 
3.16

Ler a Bíblia é a chave 
para uma vida sábia.

Confeccionar 
“Bíblia” de papel.

Falar do valor da 
Bíblia a alguém.

Sabedoria

Sábio
Ensino

Repreensão
Correção
Instrução

Justiça

2
O que aprendo 
ao ler a Bíblia?

Comparar a 
Bíblia a um 

manual.

Deuteronômio 
5.1-22

A Bíblia é o meu 
manual, nela aprendo 
o que é certo e o que 

é errado.

Confeccione uma réplica 
das tábuas da lei.

Escolher um dos mandamentos 
e tentar vive-lo durante a 

semana.

Semeadura e 
colheita

Mandamento

3
Você também 

pagaria o preço?
Vídeos

Salmo 
119.105

A Bíblia nos ensina 
o caminho que 
devemos andar.

Confeccionar a Linha 
do Tempo dos principais 

eventos da história da 
Bíblia no Brasil.

Escolher uma pessoa para 
contar a história de Mary Jones 
ou de João Ferreira de Almeida.

Semeadura e 
colheita

Iluminar
Perseguir

4
Que tipo de 
solo é o meu 

coração?

Encenação da 
parábola do 
semeador

Salmo 
119.11

Aquele que guarda a 
Palavra no coração 

para não pecar 
contra Deus é 

semelhante
à terra boa onde a 

semente cai e dá bons 
frutos.

Desenhar livremente 
os tipos de terra onde 

caíram as sementes, de 
acordo com a parábola 

que ouviram.

Escolher alguém para 
compartilhar o

Salmo 119.11 e orar para que 
esse coração seja como uma 

terra boa.

Individualidade
Pecado

Tribulação
Colheita

5
Onde está a 
felicidade?

Clipe da 
música “O que 

você faz pra 
ser feliz”.

Lucas 11.28

Quando faço o que a 
Bíblia ensina, cuido 

bem da minha vida e 
posso ter vida feliz.

Linha do tempo do aluno.

Responder à pergunta: O que 
devo fazer para levar uma vida 

em obediência à palavra de 
Deus e assim ser feliz?

Mordomia
Felicidade
Obedecer
Mordomia

6
Deus fala por 

meio da Bíblia?

Música 
“Revelação de 

Deus”

Josué 
1.7-8

Deus nos fala por 
meio de Sua Palavra, 

e essa Palavra é a 
soberana fonte de

autoridade para nós.

Pesquisar e interpretar 
versículos.

Pesquisar um versículo em que 
fique claro que Deus fala por 

meio da Bíblia.

Autoridade da 
Palavra

Bem-sucedido
Meditar



7
Como posso ser 

aprovado por 
Deus?

Interpretação 
de gravura

2Timóteo 
2.15

Manejar bem a 
Palavra me leva a um 
caráter aprovado por 

Deus.

Pesquisar um versículo 
e dizer o que entendeu 
para a classe (falar em 

público).

Pesquisar versículos 
relacionados com: perdão, 

amor, fé, pecado.
Caráter Caráter

8
Quem eram os 

profetas?
Vídeo Jeremias 28.9

Os profetas eram 
homens que falavam 
a verdade de Deus ao 
povo de sua época. A
Bíblia é a revelação 

de Deus.

Falar sobre o profeta que 
pesquisou. Pesquisar a vida de um profeta. Individualidade Profeta

Revelação

9
Nem só de pão 

viverá o homem!

Levar um pão 
para a sala

Mateus 4.4

Quando me alimento 
da Palavra, consigo 

me governar e vencer 
a tentação.

Encenar com os amigos 
uma situação em que foi 

tentado.

Compartilhar se passou por 
alguma tentação durante a 

semana.
Autogoverno Tentação

10
Para que serve a 

espada?
Vídeo Efésios 6.17

Quando visto a 
armadura de Deus, 
posso resistir no dia 

mau.

Confeccionar uma 
espada.

Mostrar a espada aos pais e 
contar-lhes

o que aprendeu nessa lição.

Autoridade da 
Palavra Resistir

11
Guardo para 

mim ou 
compartilho?

Vídeo Atos 16.32

Pregar a Palavra 
é compartilhar o 

meu tesouro com os 
outros.

Confeccionar o “Livro 
sem Palavras”.

Compartilhar o Livro Sem 
Palavras e depois

contar como foi a experiência.
Misericórdia Evangelizar

12
Como aumentar 

minha fé?
Vídeo Romanos 10.17

Nossa fé cresce 
quando ouvimos 

a Palavra e os 
testemunhos do que 

ela gerou na
vida das pessoas.

Escrever um pequeno 
ensaio sobre um 

testemunho pessoal.

Compartilhar com um de seus 
amigos o

testemunho pessoal que 
escreveu.

Fé Fé



13
Como a Bíblia 
foi organizada?

Música “Os 66 
livros da Bíblia 

0001”
João 17.17

A palavra de Deus é a 
verdade que faz mais 

sábio.

Confeccione um mural 
em que deverá constar o 
nome de todos os livros

da Bíblia separados, 
Antigo e Novo 

Testamento.

Memorizar os livros do 
Pentateuco. Soberania

Testamento
Pentateuco

14
O que pessoas 
importantes 

falaram sobre a 
Bíblia?

Ler frases 
sobre a Bíblia e 
escrever quem 
foi o nome do 

autor delas.

Isaías 40.8
A palavra de Deus é 

eterna.

Escrever o nome dos 
homens que foram 
importantes e que 

falaram sobre a Bíblia.

Elaborar frases sobre a Bíblia. A eternidade da 
Palavra Eterna

15
Como saber 

qual é a vontade 
de Deus para 

mim?

Vídeo Romanos 12.2

Se eu renovar a 
minha mente, com 
ajuda de Deus, vou 
saber qual é a boa, 

perfeita e
agradável vontade do 

Senhor.

Desenhar livremente, 
usando criatividade e 
arte, para expressar

como gostaria que Deus 
usasse a vida dele.

Observar se tem dúvida sobre o 
que é a vontade de Deus.

Autoridade da 
Palavra

Conformar
Transformar


