Tema: O Livro
Texto Bíblico: 2 Timóteo 3.16
Versículo para memorizar: “Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para
a correção e para a instrução na justiça.” 2 Timóteo 3.16
Princípio Bíblico: Individualidade – Nosso alvo é compreender a singularidade da Bíblia, buscando amar,
estudar e viver os princípios desse livro precioso.
Quebra gelo:
Bem-vindos à nossa nona parada da viagem aos tempos bíblicos do Novo Testamento. Hoje nossa viagem está
repleta de letras e aventuras pelo mundo dos manuscritos do Novo Testamento.
Estamos nos anos 50 a 95 d.C. Hoje iniciaremos nosso encontro fazendo uma divertida brincadeira, chamada
“Bom de Bíblia”. Vamos conhecer juntos mais detalhes desse livro maravilhoso. Para isso, formaremos duas
equipes, cada equipe vai discutir qual acha que é a resposta certa e depois de 1 minuto uma criança da equipe
responde. Preparados?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

De quantos livros a Bíblia é composta? 66 livros ou 74 livros (66)
Quantos livros há no Antigo Testamento? 39 livros ou 27 livros (39)
Quantos livros há no Novo Testamento? 27 livros ou 39 livros (27)
Quem é o autor dos cinco primeiros livros da Bíblia? Moisés ou Adão (Moisés)
Qual é o maior livro da Bíblia? Jó ou Salmos (Salmos)
Qual é o menor livro da Bíblia? Jó ou Terceira Carta de João (Terceira Carta de João)
Nome de um livro que possui nome de mulher? ( Rute e Ester)
Qual o único livro que não aparece a palavra DEUS? Ester ou Êxodo

Veja quem foi a equipe vencedora, e se possível entregue alguma lembrança para eles (Ex: bala / pirulito)

Mensagem:
Você sabia que a Bíblia não é apenas um livro, é uma biblioteca composta por 66 livros? Esse livro é
maravilhoso! Os manuscritos mais antigos do mundo são de textos bíblicos. Os 27 livros que compõem o Novo
Testamento foram escritos entre 50 e 95 d.C. A Bíblia, como um todo, possui mais de 40 autores e foi escrita
num período de aproximadamente 1.500 anos entre o livro mais antigo e o mais recente. Paulo é um dos
principais autores do Novo Testamento. Ele escreveu 13 cartas. Nove delas para igrejas e quatro, para amigos
e discípulos.
A Bíblia é um livro singular. É um manual de fé e de vida. Ela contém aventuras, drama, romance, leis,
estatutos, dicas de limpeza doméstica e de culinária. Ela contém histórias de homens, mulheres, reis, rainhas e
escravos. A Bíblia é um livro de amor. Ela é a expressão viva da história de amor do Deus Pai, criador e
resgatador do Universo, e de cada forma de vida criada.
Vivemos aproximadamente 2000 anos após a escrita da Bíblia, ter sido concluída. Será que esse livro tem algo
a nos ensinar ainda hoje? Certamente!
Nosso versículo de hoje explica que “Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a
repreensão, para a correção e para a instrução na justiça.” 2 Timóteo 3.16, ou seja, a Bíblia serve para tudo
isso, vamos ver alguns exemplos de ensino que ela nos traz?
Quem tem Bíblia abra nos seguintes versículos:
Provérbios 1. 8-9 / Provérbios 4.23-24 / Lucas 10.27
O que aprendemos com esses versículos? Podemos ler a Bíblia e extrair princípios que conduzirão nossos
pensamentos e guiarão nossos atos.
Aplicação:
Vamos estender o mapa-múndi e localizar a China?
Atualmente há milhares de cristãos chineses que são perseguidos por crerem em Jesus.
(Professor se for possível acesse o vídeo “10º Encontro – A emoção de quem vê, a Bíblia pela primeira vez
(Youtube) e mostre durante esse momento, caso não seja possível assista você e conte o que viu para as
crianças.
Momento de orar:
Vamos orar pelas crianças da China e para que haja liberdade religiosa naquele país. (ORAR)
O que podemos fazer para amar e conhecer mais a Bíblia hoje? Conversar, com as crianças e orar)

Atividade:
1) Fazer a atividade do dia.
2) A Bíblia é um livro incrível e atualmente temos provas incontestáveis de sua veracidade. A arqueologia
bíblica nos ajuda nessas descobertas. Que tal fazer o trabalho de um arqueólogo, encontrando objetos
perdidos? Um de nós poderá esconder a Bíblia pelo local do encontro e os demais deverão encontrá-la.
3) Se tiver tempo cante com as crianças “Leia a Bíblia e faça oração”
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