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ARTISTAS DA BÍBLIA 
 Aula 01 – O maior artista de todos os tempos 

 
Nessa campanha falaremos sobre os artistas da Bíblia. 
Começaremos falando do maior artista que existe e já existiu em todos os tempos: Deus! 
Ele tem toda a criatividade artistica e compartilhou com os homens o dom de criar, inventar, 
transformar. 
Vemos a manifestação das artes em diversos personagens da Bíblia. Nessa campanha falaremos sobre 
alguns deles e teremos a oportunidade de exercer essa criatividade nas aulas.  
 

 Para você professor (a) 
 
A Bíblia nos mostra que Deus foi o maior artista que já existiu, e tem uma criatividade ilimitada. E Ele 
compartilhou com os homens esse dom. O diabo não tem a capacidade de criar. 
O desenvolvimento da arte, seja em quaisquer das manifestações possíveis, nos faz parecidos com 
Deus. 
Muitos podem ter dúvidas se a criação de estátuas é algo aceitável por Deus ou não. Mas o que o 
Senhor condena é a criação de imagens para adoração, pois a nossa adoração deve ser entregue 
apenas a Ele. 
 
Muitas crianças podem achar que não conseguem criar ou já foram tão criticadas que acabaram 
optando por não tentar nada difeferente. Aproveite essa oportunidade para incentivar a criatividade. 
Seja na música, pintura, escrita, e em toda a forma de expressão artística. 
Faça dessa campanha um momento precioso de diversão, liberdade e criatividade. 
 
Se prepare! Levem atividades e incentive a participação de todos. Lembre-se que no processo criativo 
não podem haver críticas. Então deixe as crianças expressarem sua arte de forma livre.  
 
Boa aula! 
 

Base Bíblica 
 
Genesis 1:1, 4 e 31, Salmo 139:14, Exodo 35:35, João 1:3 
 

Objetivo 
 
Levar a criança a despertar a criatividade e a se expressar através das artes. 
A primiera característica que a Bíblia apresenta sobre Deus é a criatividade, pois Ele criou todas as coisas que 
existem. 
Esse mesmo dom foi derramado sobre nós. Então nessa aula que haja um despertar do artista que está 
escondido dentro de cada um. 
 

 

Situação da Criança 
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Lidar com as críticas não é algo encarado de forma construtiva por muitas pessoas. Com as crianças 
não é diferente. 
A criança por sua natureza é criativa, porém as críticas e busca pela aceitação levam a busca de um 
comportamento padrão. E isso muitas vezes inibe o pensamento e a atitides criativas. 
Nem sempre o primeiro resultado de um trabalho sai como esperado. Porém não podemos esquecer 
que essa virtude, a criatidade, faz parte da nossa essência, e não podemos deixar de arriscar, inovar, 
expressar nossos sentimentos e pensamentos através da arte. 
  

Sugestão para o desenvolvimento da Aula  
 
Você precisará de: 
 1 garrafa sensorial 
 1 bíblia 

 
Faça uma roda com as crianças e leve uma garrafa sensorial. 
Passe a garrafa pelas mãos de cada criança e peça para cada criança contar o vem em sua mente 
quando ela olha essa garrafa. 
Muitos comentários criativos podem surgir, e esse é o objetivo mesmo. 
Após essa dinâmica, vamos a nossa história.  
 

Contando a História 
 
Todos vocês conheceram a garrafa sensorial. Tem muitas pessoas que a chama de “garrafa mágica”. 
Mas sabe o  que esse objeto tem de mais especial? Ele desperta a imaginação das pessoas. 
E quando nossa imaginação desperta, sabe o que acontece? A CRIATIVIDADE!!! 
 
Mas quem aqui sabe me dizer de onde vem a criatividade? (deixe as crianças falarem). 
 
A criativade começou lá no comecinho da Biblia (leia Genesis 1:1). 
Quando não existia nada no mundo Deus começou a criar a coisas. 
Ele fez a luz, o sol, lua, estrelas, as plantas, os animais, as pessoas e tudo o que existe. 
 
Deus foi o maior artista que já existiu! 
 
E vocês sabiam que os artistas criticam suas obras? Quando um artista termina uma pintura, por 
exemplo, ele olha e avalia se aquilo ficou bom. 
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E Deus fez a mesma coisa. Quanto Ele terminou de criar cada coisa que existe ele avaliou e viu que era 
bom. E depois que ele criou tudo, Ele viu que era muito muito bom. Ele ficou tão feliz, que tirou um dia 
de folga e descansou. Ficou só curtindo o que ele tinha criado. 
 
Quem aqui concorda que a criação de Deus foi ótima? A praia, a natureza, os animais... quanta coisa 
linda. Ele criou do zero. Nunca ninguém tinha visto essas coisas. 
E Deus teve a ideia de criar as pessoas, e as pessoas seriam bebês, as crianças, adultos, velhinhos... 
Deus é realmente o MAIOR ARTISTA de todos os tempos. 
 
E Deus criou uma obra prima. Sabem o que é isso? Obra prima é a principal criação do artista. E a 
principal criação de Deus foi o homem e a mulher. Deus se inspirou Nele mesmo para criar as pessoas. 
Ele quis fazer algo parecido com Ele. 
 
Que coisa linda! Somo parecidos com Deus!!!  
 
E toda essa criatividade que Ele tem, Ele dividiu com os homens. E por isso cada um de nós é capaz de 
criar coisas maravilhosas, como Ele fez. 
 
Hoje em dia vemos muitos inventores de tecnologia, decoradores, músicos, dançarinos, artistas 
plasticos, master chefs, pessoas muito criativas. Porque elas receberam esse dom, e manifestam ele 
através de suas obras. 
 
Agora eu quero que cada um de vocês abra a mão como uma conchinha. Cada um de vocês recebeu 
esse dom da criatividade (professor, faça o movimento de colocar na mão de cada criança).  
Se algum dia alguém criticou algo que você fez, você deve se lembrar que foi Deus quem te deu esse 
dom, e você não deve nunca desistir, independente do que te falem. 
Agora coloque essa criatividade que você recebeu na sua mão no seu coração e repita comigo essa 
oração.  
 
 

Oração  
 
“Senhor eu recebo na minha vida esse dom da criatividade. Eu profetizo que terei ideias incríveis e 
tudo o que eu fizer com as minhas mãos será muito bom. 
Obrigada Senhor por me entregar esse dom maravilhoso. Em nome de Jesus, amém” 
 

Versículo  
 

“Encheu-os de sabedoria do coração, para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do 
gravador, em azul, e em púrpura, em carmesim, e em linho fino, e do tecelão; fazendo toda a obra, e 
criando invenções.” Exodo 35:35 
“E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom..” Genesis 1:31 
 

Verificação do Ensino 
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Quem foi o maior artista que já existiu? 
Qual foi sua maior obra prima? 
Em quem Ele se inspirou para criá-la? 
Quem entregou a criatividade para as pessoas? 

 

Oferta         
 
O que podemos dizer sobre todas as coisas que o Senhor fez por nós? 
Quem aqui acha que foi tudo muito lindo? E quanto você acha que vale tudo isso? Como poderiamos 
retribuir? Eu tenho a resposta: é impagável. 
O amor de Deus por nós, o Seu cuidado e amor, nada se compara a isso. 
Então como filhos que somos, reconhecemos esse grande amor e esse cuidado e somos eternamente 
GRATOS a Ele. 
E essa gratidão, devemos entregar todos os dias. Por isso não se esqueça de agradecer, por coisas 
grandes, mas pelas pequenas também. Agradeça por acordar todos os dias e ter o sol, ter uma escola 
para ir, ter alguém para abraçar. Agradeça por poder respirar e por ter algo para comer. 
Por tudo, seja grato! 
Agradeça por esse lugar que podemos nos encontrar, que podemos cuidar. 
Nunca permite que a ingratidão tome conta do seu coração. Deus fica feliz com aqueles que possuem 
gratidão em seu coração. 
 Você pode manifestar sua gratidão tendo um bom comportamento, orando, louvando, agradecendo, e 
nesse momento do culto, entregando uma oferta ao Senhor. 
Essa será a nossa oferta do dia, a oferta de gratidão.  
E todos escreverão em um pequeno pedaço de papel um motivo que te faz ser grato ao Senhor nesse 
dia. Aqueles que não têm oferta para entregar, escreva o que você gostaria de entregar ao Senhor. 

 

Atividade         
 
Atividade 1: 
 
Vamos confeccionar a garrafa sensorial, chamada também de garrafa mágica. 
Você pode utilizar porpurina, gliter, estrelhinhas, lantejoulas entre outros materiais que permitam brilho 
e movimento. 
 
A seguir o passo a passo: 
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Atividade 2: 
 
Com papel picado, permita que a criança crie o painel da criação. Veja alguns modelos: 

 

      
 

 

 
 

 

Lembrancinha         
 
A própria garrafinha sensorial 


