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Você quer saber … 
 

...como nosso mundo começou?  

...de onde vem a maldade, o sofrimento e a 

dor?  

...como ser feliz, ter paz e alegria? 

... como vencer o pecado e ser um filho de 

Deus? 

...quem é Jesus e o que Ele fez por você? 

...o que vai acontecer com nosso mundo? 

Escrever o que aprendeu de mais importan-

te em cada leitura.  

Fazer um desenho que ilustre a história. 

Anotar uma curiosidade. 

Anotar uma pergunta para fazer aos seus 

pais ou ao pastor. 

Escrever uma oração que a história ou as-

sunto tenho inspirado você. 

Anotar o nome de alguém com quem você 

queira compartilhar o que aprendeu. 

Fazer uma lista de seus personagens bíbli-

cos favoritos e o que você gostaria de imitar 

na vida deles. 

Colar figuras e mapas que o ajudem a en-

tender melhor o que está estudando. 

Escrever uma história em quadrinhos da 

sua leitura. 

Criar outras atividades que você imaginar. 

A mais importante de todas as dicas: 

Sempre ore antes de iniciar cada leitu-

ra, pedindo a ajuda de Deus para enten-

der e obedecer à Palavra dEle. Com certeza 

Ele atenderá sua oração e você terá a compa-

nhia dos anjos bons e do Espírito Santo. Às 

vezes, durante a leitura, você sentirá vontade 

de agradecer a Deus, fazer um pedido, con-

fessar algum pecado, pedir perdão ou ajuda 

para vencer uma dificuldade. É o Espírito 

Santo falando com você. Não deixe de orar 

ou de atender ao que Ele está dizendo. As-

sim, a leitura da Bíblia transformará sua vida 

pouco a pouco e, no final do ano, você terá 

crescido bastante na graça do Senhor. Com o 

passar do tempo, você se tornará mais seme-

lhante a Jesus, e esse é maior sonho 

que alguém pode ter. 

 E então, já está pronto para co-

meçar sua jornada pela Trilha Bíblica? 

 Encontre as respostas para essas e mui-

tas outras perguntas, lendo a Bíblia todos os 

dias. Para facilitar isso, conte com a Trilha 

Bíblica — uma seleção de textos para você ler 

as histórias bíblicas mais conhecidas e apren-

der suas lições mais importantes. 

Dicas para aproveitar bem a sua leitura 

Separe um lugar e um horário para sua 

leitura. É claro que você não precisa ler 

apenas naquele lugar e horário, mas ter 

um rotina para isso ajuda muito. 

Leia as passagens sugeridas e, se dese-

jar, leia os capítulos que não estão com-

pletos também. 

Marque suas passagens favoritas, subli-

nhando-as ou colorindo-as. Você pode 

usar cores diferentes, de acordo com o tema. 

Por exemplo: azul para promessas; laranja 

para mandamentos; roxo para pecado; verde 

para louvor; amarelo para palavras de sabedo-

ria, e assim por diante. Fique à vontade para 

fazer sua própria lista de cores. 

Faça uma estrela ao lado das passagens 

que você memorizar. 

Tenha um caderno de anotações bíbli-

cas. Nele, você pode:  

 



Bônus: Tabela de personagens a imitar. Imprima e cole em seu caderno de anotações da Trilha Bíblica 



Bônus: Modelo para desenhar história em quadrinhos Imprima e cole em seu caderno de anotações da Trilha Bíblica 



Bônus: Lista de perguntas e moldura para desenho. Imprima e cole em seu caderno de anotações da Trilha Bíblica 
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Bônus: Livros da Bíblia. Imprima e cole em seu caderno de anotações da Trilha Bíblica ou faça um quadro para seu quarto. 

Baixado de: https://www.guicandido.com/piy-poster-dos-livros-da-biblia/?id=IwAR1gZepJc_5jJNA62jTb3GvzGjnxo843rK1E01Bu2fT-7NHY3DaiIBqkBLY  



Bônus: Balões e faixas. Imprima e escreva neles versículos bíblicos que você achar importantes.  

Depois, recorte as figuras e cole-as em seu caderno de anotações da Trilha Bíblica ou em algum outro lugar  

ou, ainda, entregue-o a alguém que esteja precisando dessa mensagem.. 
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Bônus: Figurinhas. Imprima e recorte as figurinhas. Cole-as na sua Bíblia, em seu caderno de anotações da Trilha Bíblica  

ou use-as para criar joguinhos e brincadeiras bíblicas.  

Eva 

Adão 

   Abel Caim 
   Noé 

Abrão    Isaque Jacó José 
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anças menores, selecionem os trechos prefe-

ridos, leiam-nos para seus filhos e, depois, 

peçam-lhes para lhes contar o que ouviram. 
 

Dicas para o sucesso das leituras. 

Providenciem uma Bíblia para seus filhos. 

Procure uma com a linguagem acessível às 

crianças e juvenis. No entanto, tenha também ou-

tras versões disponíveis para comparar os textos 

quando surgir alguma dúvida.  

Providenciem também um caderno, de pre-

ferência com capa dura, para que seus fi-

lhos façam suas anotações referentes às leituras.  

Para reforçar o ensino, usem maquetes, fi-

guras, mapas, gráficos e desenhos. Em um 

lugar estratégico da casa, construam uma linha do 

tempo, colocando, aos poucos, figuras ou frases 

dos principais fatos e ensinos relatados nas leitu-

ras. Marquem o nascimento de Jesus como o cen-

tro da história.  

Imprimam o guia de leitura (pgs. 2 e 3)em 

tamanho A4 ou maior e o mantenham em 

um lugar visível. Ofereçam recompensas para ca-

da etapa conquistada e um prêmio maior quando 

todas as leituras forem completadas. 

Façam vocês também o seu próprio ano bí-

blico. Aproveitem as refeições e outros mo-

mentos para conversar com seus filhos sobre o 

que cada um aprendeu em sua leitura. O entusias-

mo de vocês pela leitura da Bíblia terá uma in-

fluência poderosa sobre seus filhos. 

Usem as redes sociais para compartilhar 

com outros pais as experiências que estão 

fazendo no estudo da Palavra de Deus.  

Ajudem seus filhos a memorizarem os no-

mes dos livros da Bíblia e a localização de 

cada um deles. 

Sejam inabaláveis na decisão de ensinar a 

Bíblia a seus filhos. Vençam as difi-

culdades através da oração e fé em Deus. 

 Agora, é só começar! 

 Da infância de Jesus, além de saber que 

ele crescia “em sabedoria, estatura e em gra-

ça diante de Deus e dos homens” (Lucas 2:52)

sabemos também que era profundo conhece-

dor da Escrituras, pois com apenas doze anos 

deixou os doutores da lei admirados por sua 

inteligência e pelas respostas que dava. 

 A educação de Jesus é o modelo para os 

pais que desejam ensinar os filhos “no cami-

nho em que devem andar”. Ela foi baseada no 

estudo da Bíblia e no contato com a natureza. 

Portanto, aproveitem cada oportunidade de 

mostrar o Criador através de Suas obras. E 

façam da Bíblia o livro mais amado, o centro 

da vida e prática do seu lar. Então, da mesma 

forma que acontecia com Jesus, quando  estu-

darem a Bíblia com seus filhos, os anjos de 

Deus e o Espírito Santo se aproximarão, tra-

zendo consigo a santa atmosfera  celestial, 

cheia de paz, alegria e amor, fazendo de seu 

lar um pedacinho do Céu. 

 Para ajudá-los na tarefa de apresentar 

as Escrituras a seus filhos, vocês já contam 

com o estudo diário das lições Maternal, Te-

souros Infantis e Pequeno Pesquisador. Elas 

tomam apenas dez minutos do dia e são uma 

ótima ferramenta para o culto familiar.  

 Agora, outro recurso disponível é o guia 

de leitura para o ano bíblico “Trilha Bíblica”. 

Ele contém textos selecionados de toda a Bí-

blia, com as histórias mais conhecidas e os 

ensinos de maior destaque.  

 O guia foi preparado para crianças e ju-

venis que têm autonomia na leitura. Para cri-

“Toda criança  

pode adquirir  

conhecimento como  

Jesus o adquiriu.” 
 O Desejado de Todas as Nações, 70. 



do a cada mês. Aplique os testes na sala de 

aula ou na igreja, na liga juvenil. Convide os 

pais para participarem também. 
 

O guia foi preparado para crianças e 

juvenis que têm autonomia na leitura, 

especialmente os da classe Pequeno Pesqui-

sador. No entanto, se alguma criança da clas-

se Tesouros Infantis desejar participar, in-

centive os pais selecionarem trechos meno-

res do guia, lendo-os para seus filhos.  
 

Compartilhe com outros professores as 

ideias e materiais que deram certo en-

tre os pais de sua igreja. 
 

Compartilhe experiências interessantes 

ocorridas com as crianças, juvenis e 

seus familiares durante o projeto 
 

Incentive seus alunos a fazerem dese-

nhos, poemas, reflexões ou até mesmo 

desafios bíblicos para os colegas. Prepare um 

mural ou reserve um espaço para que eles 

exponham seus trabalhos. 
 

Prepare uma linha do tempo na parede 

da sala, acrescentando semanalmente 

figuras e informações referentes ao período 

lido. No ponto do nascimento de Jesus, es-

creva: “Jesus, o centro da História”.  
 

Faça você também o seu próprio ano bíblico 

e converse com seus alunos sobre o que 

aprendeu em sua leitura. Seu entusiasmo será 

uma influência poderosa sobre eles. 
 

No final do ano, ofereça um certificado de 

conclusão da leitura ou escolha outra forma 

de reconhecer o esforço dos que chegaram até o 

final da leitura. 
 

Vença as dificuldades através da 

oração e fé em Deus. 

 Agora, é só começar! 

 O ensino da Palavra de Deus é um dever 

sagrado para com a nova geração e as lições 

da escola sabatina têm sido um recurso preci-

oso para que isso, funcionando como ótimas 

ferramentas para o culto familiar. Somando-

se a elas, agora temos o guia para o ano bíbli-

co infanto-juvenil: “Trilha da Bíblia”. Um in-

centivo às crianças e juvenis para iniciarem 

suas experiências com a Palavra de Deus.  

 Apesar de que cabe aos pais o privilégio 

de evangelizar os filhos e prepará-los para o 

serviço na causa de Deus, foi dada a você, 

professor da ESIR, a missão de apoiá-los nes-

sa tarefa. Por isso, abaixo, sugerimos a você 

algumas ações em favor desse projeto.  
 

Compartilhe o material do Guia com os 

pais e alunos. 
 

Incentive os pais a comprarem uma Bí-

blia especial para seus filhos. 
 

Encontre padrinhos para as crianças cu-

jas famílias têm dificuldades financeiras. 
 

Compartilhe materiais sobre a Bíblia 

nos grupos de suas igrejas. 
 

Na sala da ESIR prepare um visual com 

os nomes dos livros da Bíblia e a ordem 

deles dentro dela. Incentive seus alunos a me-

morizarem a ordem dos livros e a se torna-

rem hábeis em encontrar os textos.  
 

Prepare testes sobre o conteúdo estuda-

“Todo o saber e  

desenvolvimento real  

têm sua fonte no  

conhecimento de Deus.”    
Educação, 14. 


