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 AULA – 1 – Pentateuco  

INTRODUÇÃO 

Nessa aula falaremos sobre os primeiros 5 livros da Bíblia: Gêneses, Êxodo, Levítico, Números e 

Deuteronômio. 
Os 5 primeiros livros, escritos por Moisés, formam o Pentateuco. 

Será um tempo muito especial de aprendizado para as crianças.  

Nesse modulo da EBK, teremos aulas sobre os livros da Bíblia. Para isso, é muito importante entendermos 

que: 
 

1. Precisamos ter fé para estudar a Bíblia 
2. Precisamos entender que a Bíblia foi inspirada por Deus 
3. A Bíblia é um conjunto de 66 livros escrito por cerca de 1.600 anos 
4. Os livros da Bíblia foram escritos por pessoas diferentes, em épocas diferentes, mas nenhum livro 
contradiz o outro, porque a Bíblia possui um único autor: o Espírito Santo. 

 

 Gêneses, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 
 Josué, Juízes e Rute. 
  Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. 
 Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. 

Use a criatividade e tenham uma campanha maravilhosa!!! 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

Queridos formadores apostólicos 

Chegamos ao último módulo da Escola Biblica kids! 

Até aqui tivemos aulas que nos levaram a descobrir o mundo espiritual e a como nos 

relacionarmos com Deus. Agora é hora de mergulharmos na Bíblia e percorrermos cada um 

dos seus livros. 

Será um tempo de muito aprendizado e de entendermos um pouco mais sobre as escrituras. 

Prepare-se para esse módulo! Se você ainda não fez o curso Escola de Profetas, não deixe 

para depois. Sua formação é muito importante para o seu ministério! 

 

Deus abençoe e boas aulas! 
 

Grupo Pedagógico Renascer Kids! 

RA VOCÊ PROFESSOR (A): 

LEIA E MEDITE: 

Genesis e Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 

OBJETIVOS: 

Importante que cada criança saia dessa aula sabendo dos principais acontecimentos e principais 

personagens de cada livro. 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 Crianças que vivem em uma sociedade onde os valores familiares, estão sendo totalmente 

distorcidos e deturpados pelas malignidades desse século.  
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 SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

Para essa ministração, monte 5 livro, cada um com ilustrações dos principais fatos históricos relatados (pode 

ser feito de cartolina, EVA, uma pasta, etc). Esse modelo será adotado para todas as aulas deste módulo, 

então invista em um formato que possa ser utilizado posteriormente. Durante a ministração, o livro ajudará 

a na fixação do conteúdo. 

Genesis: 

 Figura 1: A criação 

 Figura 2: A queda do homem 

 Figura 3: O Diluvio 

 Figura 4: a Torre de Babel 

 Figura 5: Os patriarcas: Abraão, Isaque, Jacó e José 
Exodo 

 Figura 1:  Povo escravo 

 Figura 2: Moisés 

 Figura 3: 10 pragas 

 Figura 4: Mar vemelho 

 Figura 5: os 10 mandamentos 
Levítico 

 Figura 1: Santidade (buscar a Deus) 

 Figura 2: Ofertas 

 Figura 3: Levitas 

 Figura 4: Sacerdotes 
Números 

 Figura 1: Deserto 

 Figura 2: Povo 

 Figura 3: Algo que ilustre desobediência  
Deuteronomio 

 Figura 1: 2 povos (um que entrou na terra e outro que não entrou) 

 Figura 2: obediencia vs desobediencia  

 Figura 3: aliança 

 Figura 4: ser abençoado 
 

MINISTRANDO: 

Hoje estamos iniciando um novo módulo da Escola Bíblica kids. E nesse módulo aprenderemos sobre o que 

fala cada um dos livros da Bíblia. 

Mas antes de tudo, é importante sabermos que a Bíblia inteira foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e 

que para ler a Bíblia é preciso ter fé. 

Para iniciarmos a nossa viagem Bíblica, hoje falaremos sobre 5 livros: Gêneses, Êxodo, Levítico, Números 

e Deuteronômio (mostre os livros) 

Vocês têm ideia das histórias que estão escritas nesses livros? (Deixe as crianças comentarem) 

Bom, então vamos começar: 

Primeiro, esses livros que vamos estudar foram escritos por Moisés. 

Vamos falar sobre Genesis! 

A palavra Genesis significa ORIGEM/ INICIO. Então esse livro conta sobre o início de tudo (figura 1). 

Então esse livro conta sobre a criação de Deus e que todas as coisas foram feitas por Ele. Vocês lembram 

em quantos dias? Isso mesmo, em 6 dias, e  no 7. Dia Ele descansou. 
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 Genesis fala sobre a primeira família, o primeiro pecado, a primeira cidade. 

Esse livro começa com a criação do universo. 

Em Genesis também vemos o primeiro pecado, quando Eva e Adão desobedeceram a Deus, comendo o 

fruto proibido (figura 2). Naquele momento, Deus revela o seu plano de enviar Jesus e salvar a todos da 

morte, concedendo a graça da vida eterna. 

Um pouco mais adiante temos o Diluvio, quando Noé colocou todos na arca e choveu muitos dias... (figura 

3) 

Outra história fascinante que Genesis conta é sobre a torre de Babel (figura 4), quando os homens decidiram 

construir uma torre muito alta, que chegasse até o céu. E um homem muito mal estava liderando tudo isso 

(Ninrode). Aí Deus dividiu as línguas, e cada um começou a falar um idioma diferente (por isso que hoje 

falamos Português, outro país fala Inglês, Frances, Alemão, etc...) 

E por último, Genesis fala sobre a vida 4 pessoas muito importantes e que nos ensinaram muito: os 

patriarcas (figura 5) 

 ABRAÃO 

 ISAQUE 

 JACÓ 

 JOSÉ 
Quem aqui se lembra desses personagens? (Estimule que a turma comente). Abraão que foi fiel, e mesmo 

velho teve um filho, Isaque prosperou muito, ele encontrava muita água no deserto, Jacó – nesse ano 

estamos falando muito dele – lutou com o anjo até ser abençoado, e José, que tinha um dom especial de 

sonhar o que Deus ia fazer, e foi fiel até na prisão. 

Todas essas histórias bem detalhadas estão no livro de Gênesis. 

O livro de EXODO, que significa SAÍDA, fala sobre a libertação do povo de Israel (figura 1). Isso porque lá 

no final de Genesis, a Bíblia conta que a família de José cresceu muito, e depois que ele morreu o faraó 

ficou preocupado que essa família fosse maior do que o seu reino. Então ele prendeu a todos e os fez 

escravos no Egito. 

Deus prometeu libertar o povo e enviou Moisés para essa missão (figura 2). 

Em Êxodo encontramos as seguintes histórias: 

 Moisés escolhido como libertador do povo  

 As 10 pragas que Deus enviou ao Egito (pois o Faraó não queria libertar o povo) (figura 3) 

 A jornada do povo de Israel rumo a terra prometida (o mar vermelho abrindo, maná caindo do céu e 
todo o suprimento e milagres que o Senhor realizou enquanto o povo estava no deserto) (figura 4) 

 Os 10 mandamentos (figura 5) 
Quantas histórias incríveis que esses livros contêm. E cada história nos ensina mais sobre Deus e como 

devemos servi-lo. 

O livro de Levíticos tem como objetivo principal ensinar a santidade de Deus (figura 1) e como podemos 

buscar essa santidade para as nossas vidas. Esse livro ensina sobre como o povo deveria andar nos 

caminhos do Senhor. Na época em que foi escrito, o povo de Israel estava no deserto.  

Neste livro encontramos diversas orientações sobre como o povo deveria proceder para se redimir do 

pecado, se santificar e andar em aliança com Deus. 

Encontramos também nesse livro: 

 As ofertas instituidas (figura 2) 

 Deus levantando os levitas (povo que pertencia a tribo de Levi e que cuidariam da igreja) (figura 3) 

 Deus levantando pessoas como sacerdotes, para andarem em intimidade com Deus e instruírem o 
povo. (figura 4) 
O livro de Números fala sobre o período de peregrinação do povo de Israel no deserto (figura 1). Eles ficaram 

40 anos no deserto (figura 2). Esse livro ficou conhecido como livro das murmurações, porque nesse período 
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 o povo esqueceu que Deus os livrou da escravidão e reclamavam muito e em todo tempo. Nesse livro 

tivemos 2 gerações uma que saiu do deserto, e outra que nasceu no deserto e entrou na Terra Prometida.  

Em Números vemos como a desobediência e rebeldia tomou conta do coração do povo (figura 3), que deixou 

de acreditar na promessa, e por isso, não entraram na terra prometida. Moisés também não entrou na terra 

prometida, somente a avistou, pois deixou que o sentimento daquelas pessoas entrasse também no seu 

coração. 

Mas Deus, com seu infinito amor e misericórdia nunca desiste de suas promessas. E Ele entregou aos filhos 

daquele povo a terra prometida.  

O último livro escrito por Moisés foi Deuteronômio, que significa “segunda lei”. 

Nesse livro, o Senhor repete toda a lei ao povo, pois aquela era uma geração nova (figura 1), que não tinha 

vivido como escravo no Egito (eles nasceram no deserto). Então Deus nesse livro traz os ensinamentos ao 

povo para que eles seguissem nos caminhos do Senhor e se preparassem para entrar na terra prometida. 

No livro de Deuteronômio, Moises traz em seu discurso 3 assuntos principais: 

1. A obediência. Moisés conta como a geração antiga perdeu tempo e deixou de viver a promessa por 
serem desobedientes e por não crerem. (figura 2) 
2. Olhar para Deus. Moisés exorta o povo a ouvir ao Senhor, seguir os seus ensinamentos, andar em 
aliança (figura 3) 
3. Olhar para o futuro. No final do livro, Moisés traz a revelação de todas as bênçãos que Deus deseja 
entregar aos seus filhos que forem obedientes e seguirem a sua palavra. (figura 4) 
 

ORAÇÃO: 

Meu Deus nos te agradecemos por essa oportunidade de aprender mais da tua palavra, que o Senhor nos 
ajude a cada dia a sermos obedientes a ti para vivermos as tuas promessas. 
 
VERSÍCULO: 

“Viu Deus tudo o que fizera e eis que era muito bom..” Genesis 1:31 

“Terra que mana leite e mel..” Êxodo 3:8 

“Eu sou o Senhor que vos santifico” Levítico 20:7-8 

“Deus não é homem, para que minta; nem filho de homem, para que se arrependa. Porventura, tendo ele 

prometido, não o fará? Números 23:19 

“E será que, se ouvires a voz do SENHOR teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos 

que eu hoje te ordeno, o SENHOR teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra”. Deuteronômio  28:1 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

Quais foram os principais acontecimentos do livro de Genesis? 

Quem foram os principais personagens? 

Sobre o que fala o livro de Êxodo? 

Quem escreveu esses dois livros? 

Sobre o que fala o livro de Levíticos 

Qual livro fala sobre as murmurações e desobediência do povo de Israel? 

Qual livro ensina a nova geração sobre como servir a Deus e ser obediente? 

Qual foi o autor de Levíticos, Números e Deuteronômio? 

 
 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

Em Levíticos 19:9 Deus ensina o povo a entregar suas ofertas e abençoar os pobres e estrangeiros, então 
hoje vamos cumprir esse mandamento do Senhor, entregue sua melhor oferta, se você hoje não trouxe traga 
na próxima aula. Amém.  
 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/dt/28/1
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 ATIVIDADE EM SALA: 

Professor, em cada aula desse módulo, as crianças deverão escrever ou desenhar em uma folha sobre o 

que fala cada livro da Bíblia. Utilize 1 folha por livro. 

Monte uma pasta por aluno, vá acumulando esse material e no final da campanha, entregue a pasta para 

as crianças. 

 

ATIVIDADE PARA CASA: 

Ler em casa Genesis 1 (sozinho ou com a ajuda dos pais). 

Ler em casa Deuteronômio 28:1-14 

LEMBRANCINHA 

Esaú trocou a benção por um prato de lentilhas. 

 

 

                

 


