
IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 28 de Agosto de 2019.
SÉRIE: Estudo sistemático da Bíblia 

“Bíblia um livro revelado, inspirado e iluminado por Deus”.
(Tiago 1.22)

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: QUAL A LIGAÇÃO?
A turma é dividida em grupos. O professor fará um desenho no papel, levará objetos ou figuras e o
grupo tentará descobrir a qual história aquele objeto se relaciona. Exemplo: Leão-Daniel,  Túnica-
José, Peixe grande-Jonas, Porco-Filho Pródigo etc.

LOUVOR:  A  Bíblia  –  Diante  do  Trono;  Beabá  da  Bíblia  –  Márcia  Fernandes
(https://www.youtube.com/watch?v=Ce3PTjDVI5c)

RECURSOS  VISUAIS:  Leve  uma  Bíblia  gigante  e  dentro  dela  coloque  as  palavras:  Revelação,
Inspiração e Iluminação.

FALANDO A VERDADE: Vamos aprender que a Bíblia é revelada, inspirada e iluminada por Deus.
Primeiramente, entenderemos o que é ser revelada.  Revelação – no Antigo Testamento é galah e
significa descobrir, mostrar o que está encoberto. No Novo Testamento a palavra é apokálypsis, que
significa tirar o pano ou puxar a cortina. A ideia é a do momento em que no teatro grego as cortinas
eram puxadas e a plateia podia ver o que estava por trás, escondido. A revelação é o ato de Deus em
que Ele se dá a conhecer ao homem. É o próprio Deus quem se revela ao ser humano e o faz de forma
geral, por meio da natureza que Ele criou (Salmo 19.1) e, de forma especial, através de seu Filho Jesus
(João 1.8). Inspiração – Ao revelar-se, Deus desejou que as gerações futuras tivessem acesso à Sua
revelação. Por esta razão Ele capacitou homens a registrarem a sua revelação.  A essa capacitação
chamamos inspiração. Por isso lemos em 2Timóteo 3.16 que “Toda Escritura é divinamente  inspirada
e proveitosa  para  ensinar,  para repreender,  para corrigir,  para ensinar  em justiça”.  A expressão
divinamente  inspirada  é  tradução do grego theopneutos  (théos  –  Deus + pneutos  – sopro),  com
sentido de que a Escritura tem sua origem no próprio Deus que a transmitiu ao homem para que Ele a
registrasse. O resultado da inspiração é a Bíblia Sagrada, que tem sido sabiamente definida como
registro da revelação de Deus.  Iluminação – Deus se revelou e inspirou homens para registrarem
Sua revelação. Porém, com o passar dos anos, o sentido do que foi registrado corria o risco de se
perder e as gerações futuras ficarem privadas do registro da revelação de Deus. Assim, ao longo dos
séculos e dos milênios, Deus tem capacitado pessoas a interpretarem o registro de sua revelação, a
Bíblia. A isso chamamos de iluminação: Deus usando homens para interpretarem Sua Palavra. 

Veja que não há mais revelação, no sentido teológico, o que Deus desejou revelar ao homem sobre si,
já o fez. Também não há mais inspiração, o que deveria ser registrado da revelação de Deus, já o foi.
O  que  existe  hoje  é  iluminação,  Deus  continua  e  continuará  capacitando  e  usando  pessoas  para
interpretarem a Sua Palavra.

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM:  Crianças,  vimos hoje que a Bíblia é uma mensagem
muito especial de Deus para vocês, e vão encontrar nela tudo que precisam para aprender: como
podem conhecer e agradar a Deus, dar-se bem com as pessoas, ser felizes e ter sucesso na vida. Se
tudo isso está na Bíblia, é necessário aprender a usá-la. Nenhum outro livro do mundo pode fazer isso
por vocês.  Vamos orar? Senhor Jesus, hoje eu aprendi um pouco mais sobre a vida cristã, e eu quero
ter uma vida contigo. Convido-te para entrar em meu coração, fazer dele Sua casa! Perdoa os meus
pecados. Reconheço Seu sacrifício de amor na cruz do Calvário. E quero ter Jesus comigo todos os
dias. Assim eu oro, amém.
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ATIVIDADE 
PINTE BEM COLORIDO!


