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 AULA 2 – Livros da Bíblia  

 

Nessa aula trabalharemos com as crianças os livros que compõem a Bíblia. 

As crianças aprenderão que a Bíblia é composta pelo Antigo e Novo testamento. Além disso, os 

livros podem ser agrupados por tipo (como livros da lei, históricos, entre outros...). 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 

Mais uma vez se prepare para marcar a vida das crianças, ore , consagre pois teremos 

testemunhos desse novo tempo de aprendizado da palavra. 

É muito importante trabalhar a música dos livros da Bíblia (pode repetir em outras aulas também). 

Essa aula ficará gravada no coração das crianças e as ajudará a ter a bíblia como algo muito 

familiar, que elas realmente conhecem. Pode ter certeza que muitos nunca mais se esquecerão 

desse louvor que tem todos os livros da Bíblia.   

 

LEIA E MEDITE: 
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OBJETIVOS: 

 
O objetivo da aula é mostrar de forma prática e visual o que as crianças encontrarão de conteúdo 

dentro da bíblia. 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Envolvidas na correria do dia a dia, com atividades para ocupar o tempo ou distraídas com 
celulares se apropriando de informações que satanás propõe. 
Por isso vamos ocupa-las desafiando a cada semana. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 

Leve duas caixas. Na frente das caixas escreva: Antigo (em preto e branco) e na outra Novo 

(colorido). 

Dentro de cada caixa você coloque objetos ou figuras que representem os tipos de livros que 

compõem o testamento. Para a sala de 7-10 você pode mostrar cartões com os nomes dos tipos 

de livros (coloque também uma figura para ficar mais ilustrativo). 

Exemplos: 

Caixa Antigo: 

 Pentateuco (ou livros da lei): figura que represente lei (ex: martelo de juiz); 
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  Livros Históricos: figura de pessoas em preto e branco 

 Livros Poéticos: papel e pena 

 Profetas Maiores: 5 bonecos (representando os profetas) 

 Profetas Menores: figura com 12 pessoas 
Caixa Novo: 

 Evangelhos: Jesus 

 História: discípulos de Jesus (figura) 

 Cartas Paulinas: envelope e figura de um homem (Paulo) 

 Cartas gerais: diversos envelopes 

 Livro Profético: Ponto de interrogação 
 
 
Não esqueça da tabela de pontos e de preencher a arvore de cada criança. 

Tabela de pontos: 
1 folhinha : 1 ponto 
1 fruta : 2 pontos 
 

Desafios: 
Levar Bíblia : 1 folha  
Levar caderninho para anotação : 1 folha  
Decorar o versículo da semana: 1 folha  
Levar um amigo que não frequenta o Kids: 1 folha  
Levar atividade para casa completa : 1 folha 
Criança mais comportada do culto: 1 folha  
 

Desafios que serão feitos durante a campanha: 
 
Arrecadação de alimentos : 1 fruta (independente do número de alimentos doados. Vale apenas 1 
vez) 
Arrecadação de agasalhos : 1 fruta (independente do número de roupas doadas. Vale apenas 1 
vez) 
Os demais desafios e pontos elegíveis serão mencionados nas aulas. 
 
Envolva os pais nessa campanha. Poste no grupo as Evoluções e conquistas que os pequenos 
tiveram . Será uma benção!!! 
 
 

MINISTRANDO: 

Como aprendemos na semana passada, a Bíblia é uma coleção de livros que contam muitas 

histórias diferentes para nos levar até Jesus. 

Hoje, vamos aprender que livros são esses e o que eles têm a nos contar... 

Para começar, preciso mostrar algo muito importante a vocês, que são essas duas caixas. 

Quem sabe ler o que está escrito nelas? 
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 Isso mesmo! Antigo e Novo.Cada caixa dessa representa um testamento. A Bíblia é formada por 

dois testamentos: o Antigo, que conta todas as histórias que aconteceram antes de Jesus nascer, 

e o Novo testamento, escrito depois do nascimento de Jesus. 

Então, vou fazer uma perguntinha para ver se vocês entenderam direitinho essa história de Antigo 

e Novo testamento: os livros que contam sobre a vida de Jesus estão no Antigo ou no Novo 

testamento? Isso mesmo, no Novo. Porque tudo o que está escrito no Novo testamento 

aconteceu a partir do dia em que Jesus nasceu. 

Cada testamento desses tem vários livros dentro. 

O Antigo testamento tem 39 livros e esses livros tem estilos muito diferentes, vamos ver? (Vá 

mostrando cada item da caixa a medida que explica os livros) 

Os primeiros 5 livros do Antigo testamento são chamados de Pentateuco ou livros da lei. 

Esses livros contam como tudo começou e também os primeiros ensinamentos que o povo 

deveria seguir (como os 10 mandamentos), por isso se chamam livros da lei; 

Depois desses livros, temos os livros históricos...  Esses livros tem muitas histórias legais que 

vocês conhecem como a de Davi, que derrotou o gigante, de Ester, que virou rainha, tem a 

história de Sansão, de Josué, de  

Muitas outras  

O Antigo testamento também tem livros poéticos, que parecem mesmo poesia... O livro de 

Salmos é um livro poético. Ele tem muitos versículos que parecem oração e até louvor... soam 

como poesia para Deus. 

E para terminar o Antigo testamento temos os profetas... 

Os profetas maiores, que são 5, mas que escreveram bastante.... 

E os profetas menores, que são 12, mas escreveram bem pouquinho.... 

Nossa... dá até vontade de começar a ler tudinho agora.... 

Mas espera... tem mais... esses só são os livros do Antigo testamento que foram escritos antes 

de Jesus nascer. Depois que Jesus nasceu foram escritos mais 27 livros. Que formam o Novo 

testamento (vá mostrando os itens da segunda caixa) 

 Os primeiros livros são chamados de Evangelhos, e contam a história de Jesus. Tenho certeza 

que vocês sabem quais são... então repitam comigo: Mateus, Marcos, Lucas e João. 

 Depois dos evangelhos tem um livro histórico, que conta a história das primeiras igrejas. É o livro 

de Atos. 

 Mas não para por aí... O Novo testamento tem muitas cartas, mas muitas mesmo. A maioria delas 

foram escritas por Paulo, por isso chamamos esses livros de Cartas Paulinas. 
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  E as outras cartas, chamamos de Cartas Gerais 

 E por fim, o último livro da Bíblia é um livro profético. Que conta o que vai acontecer quando 

Jesus voltar. Vocês sabem que livro é esse? É o livro de Apocalipse. 

 Agora que vocês já aprenderem um pouquinho de tudo o que tem na Bíblia, vamos aprender os 

nomes dos livros com uma música muito legal. Estão preparados? Então vamos lá! 

 

ORAÇÃO: 

Senhor quero te agradecer pelo seu infinito amor, que mais uma vez me trouxe aqui para 
aprender. Que a sua palavra fique penetrada no meus coração em nome de Jesus , amem. 
 

VERSÍCULO: 

 
2Tm 3:16 “Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino...” 

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 

A bíblia é dividida em quantas partes? 
Quais são elas? 
O que fala no nome testamento? 
E no antigo testamento? 
 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 

Como é bom aprendermos não é mesmo. E vamos aprender mais, e sobre vários homens e 
mulheres da bíblia que entregaram ofertas a Deus. A bíblia diz que temos que ofertar com alegria.  
Quem trouxe um alimento para ofertar?  
 

ATIVIDADE : 

 

1. Como exercício de memorização, você pode fazer uma brincadeira com as crianças 

para que elas aprendam a encontrar os livros da Bíblia. 

Você pergunta para o grupo onde está o livro, se no Novo testamento ou no Antigo. Quem acertar 

a resposta primeiro, ganha pontos. 

Vale a pena montar um placar e tudo. As crianças podem consultar a Bíblia, mas quem souber 

sem precisar consultar, vale mais pontos. 

 A mesma dinâmica pode ser feita com a sala de 3-6, porém em vez de nomes de livros, faça a 

dinâmica citando histórias da Bíblia.  Para essa faixa etária, a dinâmica precisa ser mais rápida, 

com muito estímulo a participação de todos. 

2. Leve uma folha com os nomes dos livros para  colarem como índice na bíblia da 

semana passada 
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3. Cante com as crianças essa musica. Depois brinque da dança das cadeiras. 

https://www.youtube.com/watch?v=-q6bdit92Yw 
 

Musica dos livros da Bíblia 

“Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, 

 Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 

 Samuel, Samuel, Reis, Reis e Crônicas, 

 Crônicas, Esdras, Neemias Ester, Jó, 

 Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, 

 Isaías, Jeremias e Lamentações, 

 Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, 

 Jonas, Miquéias, Naum, Habacuque, 

 Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias.  

Os trinta e nove livros então, do velho testamento, aqui estão.  

 

Mateus, Marcos, Lucas e João, 

Atos, Romanos, Coríntios, Coríntios, 

Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 

Tessalonicenses, Timóteo, Timóteo, 

 Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 

 Pedro, Pedro, João, João, João, 

https://www.youtube.com/watch?v=-q6bdit92Yw
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  Judas e Apocalipse de João.  

Os vinte e sete livros então do novo testamento aqui estão. “ 

 

4. Atividade para casa. 

Traga escrito ou desenhado 1 versiculo do novo e 1 do antigo testamento. 

LEMBRANCINHA 

 

Bíblia de EVA com o versículo da aula dentro. 

 


