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COMO FUNCIONA
Você está prestes a iniciar um programa de aprendizado de uma Bíblia de estudo
emocionante e altamente eficaz.
Como um pastor comentou: “A BÍBLIA DESENHO E AÇÃO funciona!”.

E funciona por três razões básicas:
1. A BÍBLIA DESENHO E AÇÃO contém simplesmente a Palavra de Deus, a qual é vida e
poder. Sua Palavra guardada no coração é mudança de vida…
2. A BÍBLIA DESENHO E AÇÃO usa uma metodologia reconhecidamente eficaz de
memorização pela associação com imagens. Uma imagem, especialmente em nossa
sociedade orientada visualmente, vale mais que mil palavras.
3. A BÍBLIA DESENHO E AÇÃO é altamente educativa. Nós retemos muito mais quando
ouvimos, vemos e colocamos em prática. Este material estimula estas três formas de
aprendizado.

Na BÍBLIA DESENHO E AÇÃO o estudo da Bíblia é dividido em dois volumes: Antigo e
Novo Testamento. Cada volume contém informações sobre os objetivos, dicas sobre como
ensinar, simbologia e informações gerais da Bíblia. Os Desenhos-Master de cada lição
precedem cada seção do currículo. Juntamente com cada kit, você encontrará a Folha do
Aluno para cada lição. A página “autorização para cópia”, localizado na página 15, dá ao
comprador, permissão para reproduzir (somente) as Folhas do Aluno (folhas pontilhadas).
A nossa oração sincera é para que você experimente a riqueza da graça de Deus ao
estudar Sua Palavra maravilhosa.

Dan & Juanene Peters - Picture This Ministries
Representado no Brasil por Família Desenho de Deus
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CONDIÇÕES DE USO
Nosso desejo, do Ministério Picture This e Família Desenho de Deus, é fazer com que
estas ferramentas de estudo da Bíblia estejam disponíveis para o maior número de
pessoas possíveis por um preço acessível. Portanto, autorizamos para cópia as
Folhas do Aluno contidas neste Kit, com base na confiança de que o comprador
honrará as seguintes condições:
1. A BÍBLIA DESENHO E AÇÃO possui direitos autorais e não pode ser reproduzida.
Somente as páginas pontilhadas ‘Folhas do Aluno’ para uso na mesma casa ou classe.
2. Como comprador, é permitido copiar pequenas porções da BÍBLIA DESENHO E AÇÃO
para fins de promoção e/ou demonstração do material de ensino que utilizará em suas
futuras aulas, dentro de sua igreja, escola ou organização. Não para comercialização ou
distribuição não-autorizada.
3. O kit é para ser utilizado individualmente no contexto LOCAL. Ou seja, uma família / uma
igreja local / um grupo local. No caso da igreja e grupo local é permitida (somente) a cópia
das Folhas do Aluno (Folhas pontilhadas) para o contexto de uso em classe. Fica
expressamente proibida a utilização de cópias para eventuais igrejas e grupos que venham
surgir como multiplicação da primeira. Será necessário a compra de um kit por localidade.
4. É proibida a compra de um kit por igreja, grupo ou localidade com o fim de copiar e
distribuir para cada família e/ou membro. No caso que haja interesse de se utilizar o
material em cada casa como parte do ensino no lar, será necessário cada família adquirir
seu próprio kit para não infringir os direitos de uso deste material.
5. É proibida a distribuição via internet uma vez que o material é para ser utilizado
fisicamente e localmente.
6. As páginas com imagens pontilhadas que vêm nas Folhas do Aluno são muito
importantes para o processo. O usuário se responsabiliza pela qualidade de impressão das
cópias.

Ao respeitar conscientemente as regras de uso, cópia e distribuição, você ajuda com que
este ministério continue a investir em novos materiais. Fica assim, nossa mais sincera
gratidão e confiança em sua parceria no Reino.
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OBJETIVOS
O objetivo principal da BÍBLIA DESENHO E AÇÃO é atrair pessoas à Palavra de Deus que
é indiscutivelmente inspiradora, dinâmica e capaz de mudar vidas, para que assim Sua
Palavra possa ser implantada nos corações e transformar vidas.

Informação geral da Bíblia
Muitos cristãos têm um bom conhecimento da Palavra de Deus, mas poucos entendem
como a Bíblia se encaixa. Este curso é projetado para ajudá-lo a ver a Bíblia como um todo
e assim, compreendê-la melhor.

Buscando o Coração de Deus
Deus criou a Sua palavra para que cada livro da Bíblia nos permita vê-Lo através de uma
perspectiva diferente. Ele é uma pessoa de infinitas qualidades - impressionante em todos
os seus caminhos. Neste estudo vamos ver Seu cuidado, Seu amor, Sua consistente
correção e Sua persistente instrução.

Aprender para ensinar a outros
Assim que você e/ou seus alunos mostrarem o seu trabalho para outros, você descobrirá
que sua Bíblia ilustrada é uma ferramenta evangelística. Um sentimento evangelístico é
importante e necessário em cada um. No entanto, é também de grande importância o
discipular novos cristãos. A BÍBLIA DESENHO E AÇÃO é uma ferramenta poderosa para a
formação de novos convertidos. Imagine se você tivesse uma visão geral e precisa de toda
a Bíblia, livro por livro e de maneira organizada e de fácil compreensão. Neste estudo lhe
serão dados os alicerces para uma visão compreensiva e abrangente da Palavra de Deus!

Divirta-se!
Este material traz e restaura a alegria de estudar a Bíblia em família. Nenhum outro livro é
mais emocionante, intrigante e cativante que a Palavra de Deus. Salomão disse: “A língua
dos sábios torna atraente o conhecimento.” Provérbios 15:2 (NVI). Os desenhos são
interessantes, e muitas pessoas gostam de desenhar ou colorir porque é uma atividade
descontraída e relaxante. Os professores já descobriram que muitas verdades da Bíblia
podem ser profundamente incutidas no coração, enquanto os estudantes se divertem ao
estudar. Deleita-te na Palavra de Deus (Salmo 1: 2). Transforme o aprendizado da Bíblia em
um tempo alegre mas também profundo de conhecimento.

Uma Bíblia totalmente ilustrada (por você)
Ao terminar os dois volumes da BÍBLIA DESENHO E AÇÃO, você perceberá que tem
recursos incríveis... em sua mente e no papel. Com este material, você poderá facilmente
encontrar seções da Bíblia que tinham ‘fugido’ de sua memória. Através de um simples
folhear do seu material, você recordará facilmente as histórias que ficaram gravadas a uma
associação das imagens que você tracejou e coloriu. É um estilo de arquivamento mental
amplamente utilizado em cursos de memorização que servirá para toda a vida.
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6 PERGUNTAS MAIS FREQUENTES
1. Quantas lições existem, no total, na BÍBLIA DESENHO E AÇÃO? De um
modo geral, há um Desenho-Master para cada livro da Bíblia. No entanto, nós juntamos
alguns dos livros menores em uma página (por exemplo: Esdras/Neemias estão em uma
página. Profetas menores, foram colocados quatro em uma página) formando um total de
44 aulas juntando o Antigo e o Novo Testamento.
2. Qual é o prazo para cada aula/curso todo? Cada uma das 44 lições possuem
de 6 a 8 páginas. Os facilitadores podem iniciar e parar a qualquer momento. Descobrimos
que a maioria dos pais separam em média 15 minutos por dia, durante quatro dias da
semana para cada lição. Isso dá tempo suficiente para uma boa interação, tracejar, colorir,
etc. Para aulas em escolas cristãs e escola dominical, muitas vezes se divide uma lição em
duas aulas.
3. Quais as idades apropriadas? A BÍBLIA DESENHO E AÇÃO foi projetada para
funcionar melhor desde o quarto ano até a idade adulta. Se uma criança consegue
compreendê-la, ela pode fazer uma lição. No entanto, muitos pais de crianças menores já
estão utilizando a Bíblia Desenho e Ação, deixando que os menores pintem o DesenhoMaster ou até mesmo tracejem os pontilhados trabalhando assim o desenvolvimento da
criança enquanto ela ouve as explicações. O método de "Ouvir+Ver+Fazer" funciona de
forma fenomenal com qualquer idade. A maioria dos adultos também desfrutam e se
beneficiam da BÍBLIA DESENHO E AÇÃO, assim como os jovens também.
4. Quais são as restrições de direitos autorais? A “Autorização para
cópia” (página 15) permite a instituição (ex: 1 kit por instituição física local, NÃO por
denominação ou conjunto de escolas ou igrejas) copiar somente páginas da seção "Folhas
do Aluno - Pontilhados" para o seu grupo de estudantes. Se o interesse for para que cada
família utilize em casa, será necessário cada família adquirir um kit próprio. É proibida a
cópia de qualquer outro conteúdo do kit e/ou distribuição do mesmo para fora de sua classe
local/física de estudantes. É proibida também a distribuição online ou qualquer meio digital.
5. É necessário alguma habilidade artística? Não. As instruções para “Desenhar”
como indicado nas instruções consiste em tracejar uma linha pontilhada. Praticamente
qualquer pessoa pode utilizar e ainda desfrutar da BÍBLIA DESENHO E AÇÃO. Como
mencionado acima, as crianças menores podem utilizar este material como um livro de
colorir, enquanto o pai / professor passa a lição.
6. Qual é a sua posição doutrinária? Tentamos compartilhar verdades bíblicas
sem ‘comentários’ doutrinais. Assim, depois de muitos anos de distribuição, não temos
recebido comentários negativos em nosso escritório, portanto acreditamos ter alcançado
esse objetivo. Também é verdade que as "Folhas do Aluno" estão em branco, dando aos
pais / professores o controle completo sobre as palavras usadas na folha bem como a
forma de ensino. Nossa Declaração de Fé está disponível para consulta.
Qualquer comentário, dúvida ou sugestão são muito bem-vindos. Entre em contato
visitando:

www.BibliaDesenhoeAcao.com
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DICAS DE ENSINO
As dicas a seguir são gerais. Se você é pai/mãe ou professor em sala de aula, nós
acreditamos que você achará essas dicas muito úteis.
Compreende-se que os professores da Bíblia normalmente devem se preparar em
três áreas: espiritual, emocional e física. A seguir, algumas dicas quanto a
preparação:
A. PREPARAÇÃO ESPIRITUAL: Só Deus pode realmente te preparar para ensinar,
mas você também pode tomar medidas que podem alinhar seu espírito ao seu
trabalho. Antes de ensinar a Bíblia, pelo menos, você deve:
1. Orar especificamente para que o coração de Deus seja revelado na lição.
Tiago 3:1 carrega uma lição importante para todos os professores. Tanto quanto
possível, deixar a suas palavras sob controle.
2. Leia o livro da Bíblia, pelo menos uma vez. Colossenses 3:10 nos
encoraja: "Que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente”. Isto inclui,
também, memorizá-la. Sugerimos que você memorize versículos-chave
relacionados com a sua lição. (Veja o nosso folheto “Aprendendo a Palavra para a
Vida”.) Utilize a coluna “Notas sobre folhas do Currículo” com ideias que lhe vêm a
mente enquanto você estuda.
3. Estudar os comentários da Folha de Estudo. Você vai descobrir que a
maior parte do trabalho já foi feito para você; no entanto, não existe substituto para
o estudo da Bíblia individual e independente. Se você tiver tempo adequado, reveja
os comentários e textos bíblicos relacionados. Peça a Deus que a apresentação
esteja de acordo com a Sua vontade. Procure apresentar-se como um obreiro
aprovado que maneja bem a Palavra da verdade (2 Tm 2:15).

B. PREPARAÇÃO EMOCIONAL:
1. Salomão disse: “A língua dos sábios torna atraente o conhecimento.”
Provérbios 15:2 (NVI). Reconhecer que a preparação para a aula depende de você.
Relaxe e desfrute do ensino da Palavra de Deus. Afinal a Palavra e a obra é dEle. O
seu entusiasmo será contagiante, e você descobrirá que verdades muito sérias
podem ser compartilhadas e recebidas em uma atmosfera alegre, de forma muito
eficaz.
2. Se o tempo durante suas observações introdutórias permitir, deixe que os
alunos compartilhem de que maneiras o estudo está impactando suas vidas diárias.
Motive-os a colocar em prática o que foi aprendido e a compartilhar sobre o mesmo.
Dê aplicações do dia-a-dia ou exemplos de sua própria vida para ilustrar a lição
ensinada ou que está prestes a ensinar. Ensine-os a serem não somente ouvintes
mas praticantes da Palavra (Tg 1:22).
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C. PREPARAÇÃO FÍSICA: Aqui estão algumas coisas práticas que você pode fazer
para melhorar sua preparação.
1. Coloque as folhas de Currículo e de Recursos do professor em cadernos
para facilitar o uso. Mapas e cronogramas podem ser colocados na parte de trás,
com as instruções na parte da frente.
2. Marque as referências na Bíblia antes do tempo de aula. Você pode querer
escolher um aluno para ler as passagens da Bíblia, isto aumenta a atenção e
participação deles além de manter a classe interessante e dinâmica.
3. Aprenda a soletrar e pronunciar corretamente os nomes bíblicos. (Alguns
são realmente um desafio!)

D. ELEMENTOS DE ESTUDO NA BÍBLIA DESENHO E AÇÃO:
1. Desenhos-Master: o seu guia para o desenho final, consiste em gráficos
que ilustram os principais conceitos de cada livro.
2. Folhas do Aluno: estão incluídas em cada livro correspondente. Na
maioria dos casos, a "trajetória de ensino" vai começar no canto superior esquerdo,
dando continuidade de um lado para o outro pela página. Os alunos devem
desenhar/tracejar ou colorir apenas quando você o fizer ou indicar para que o
façam. Isto mantém todos atentos à mesma lição que está sendo passada, não
apenas na arte.
3. Introdução: localizada no início de cada lição no kit do professor, é a
narrativa que permite ao aluno ter uma compreensão abrangente antes de iniciar as
atividades no papel. Através desta narrativa, os alunos começam a ver a Bíblia
como um todo. Se o professor achar interessante, poderá pontuar/desenhar
algumas coisas no quadro branco.
4. Aula: No manual do professor, está localizada logo após a Introdução.
Está dividida por pequenos quadrinhos com temas específicos. O tempo utilizado
para cada tema ou a quantidade de temas passados em cada aula é definido pelo
professor. Como o alvo principal é o aprendizado, o tempo de cada aula é flexível
visando sempre a boa e clara compreensão, dando-se o tempo para desfrutar da
interação e da atividade. Sua apresentação poderá ser muito enriquecida através do
estudo pessoal e uso de outros recursos também. Alguns eventos na Bíblia foram
reagrupados e citações dos personagens foram parafraseadas para simplificar a
ilustração.
5. Além das aulas com ensinos das Escrituras, o texto de cada tema contém
instruções relacionadas ao que/quando escrever, desenhar ou tracejar, bem
como sugestões para que os textos bíblicos sejam lidos em voz alta.
6. A Área de Notas na página de “Aulas” (espaços em branco nas laterais)
deve ser utilizada para suas anotações pessoais de estudo individual e devocionais
dando assim, o seu “toque pessoal”. Este também é um bom lugar para gravar as
referências cruzadas e citações de outras fontes utilizadas.
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7. Aplicações para a Vida: localizado ao final de cada Aula, estão temas de
discussão para um melhor aprendizado prático e aplicável. O apóstolo Paulo indica
que toda Escritura deve ser aplicado em nossas vidas (II Tim. 3:16-17). Pode-se
também, fazer aplicações práticas em cada lição. Lembre-se, o material é flexível ao
seu método próprio de ensino!
8. Implante a Palavra! Em toda a Bíblia, os cristãos são encorajados a
guardar e meditar na Palavra de Deus. No final das perguntas de “Aplicações para
a Vida”, você também vai encontrar dicas para memorizar as Escrituras
individualmente.
9. A Estrela das Boas Novas: é um versículo em destaque dentro de uma
estrela dentro de cada página de desenho. Cada livro da Bíblia, incluindo alguns dos
profetas mais rígidos e contundentes do Antigo Testamento contém as Boas Novas.
Lucas relatou que "por Moisés e todos os profetas, Ele (Jesus) falou-lhes em todas
as Escrituras de coisas a respeito de si” (Lucas 24:27). Uma característica especial
da BÍBLIA DESENHO E AÇÃO é que Jesus Cristo é destaque em todo o Antigo
Testamento. A Estrela das Boas Novas também pode ser usada como o
enriquecimento dos temas de discussão revelando o fato de que a mão soberana de
Deus esteve sempre presente apontando para a esperança universal: Jesus Cristo!
10. Desenhos-miniatura. Na margem esquerda do Kit do professor, estão as
imagens de como as lições do aluno devem ficar. Estas pequenas ilustrações
divididas por partes, juntamente com instruções escritas, fornecem um guia passo a
passo para cada aula. Desta maneira não é necessário ser um teólogo ou um
professor super experiente para poder ensinar as aulas. Com criatividade e um
pouco de preparação para cada classe, é possível que mais pessoas se interessem
e se disponibilizem em apoiar nas escolas dominicais.

E. PREPARATIVOS PARA O TEMPO DA FAMÍLIA: Nós incentivamos as famílias a
começarem a estudar a BÍBLIA DESENHO E AÇÃO juntos e fazer disso um hábito
familiar. Assim, esta ferramenta pode se tornar um ótimo recurso para que os pais
envolvam toda a família no estudo da Palavra de Deus de uma maneira divertida e
descomplicada.
1. Preparar-se cedo. Quem pretende liderar a discussão pode encontrar a
revisão desses itens em "Dicas de Ensino". Pelo menos, passar algum tempo
pedindo a Deus o coração de cada membro de sua família. Separar um tempo para
ler a lição pelo menos uma vez e tomar notas na margem da folha de estudos pode
ser um tempo muito enriquecedor. Se você tiver mais tempo, leia o livro em questão
na própria Bíblia e estude outros recursos extras que você tiver disponível.
2. Evangelizando. Quando toda a família estiver envolvida na lição,
certifique-se de separar cópias extras da Folha do Aluno. Aproveite e convide
vizinhos e amigos, pois a BÍBLIA DESENHO E AÇÃO é uma excelente ferramenta
para evangelismo. Além disso, se você tiver tempo, tenha uma folha extra já
finalizada e colorida. Isso poderia encorajar alguns dos seus filhos a dar o seu
melhor. Ou, faça também sua própria folha enquanto ensina.
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3. As crianças mais novas. Se alguma das crianças tiver dificuldade para
ligar as linhas pontilhadas ou escrever as palavras, talvez você queira deixar elas
colorirem o Desenho-Master enquanto lhes passa os ensinamentos. Uma outra
alternativa seria você ajudá-las escrevendo as palavras na Folha do Aluno ou até
mesmo ligando os pontilhados, se for necessário. O importante aqui é compreender
a necessidade de cada um, auxiliando-os de maneira que todos desfrutem do
estudo e aprendam as verdades eternas.
4. Comece com a oração. Temos a promessa: “Em todos os seus caminhos
reconheça-o, e ele endireitará as tuas veredas” (Prov. 3:6). Como pais,
PRECISAMOS da direção de Deus.
5. Defina o seu ritmo de acordo com o tempo disponível, sem se
sobrecarregar com o montante que você quer ensinar. Esperamos que o estudo
gere muitos diálogos com seus filhos sobre as lições. Esses são momentos muito
preciosos. No entanto, tente não se sobrecarregar com muitos detalhes para não
segurar demais o andamento da aula e assim o tornar um processo longo e
entediante.
6. Revisar é sempre bom mas não faça disso algo ‘pesado'. Chame um dos
alunos para comentar sobre o aprendido. Alguns pais, usando de criatividade, têm
desenvolvido jogos e atividades que utilizam as ilustrações da BÍBLIA DESENHO E
AÇÃO. Talvez você queira rever os recursos do mesmo e 'Aprendendo a Palavra
para a Vida!' memorizando os textos-chave e o método de perguntas e respostas.
7. Ferramentas. É possível que você tenha que usar lápis para desenhar a
primeira vez, visto que os erros são inevitáveis. Colorir pode ser feito enquanto você
estuda. Alguns pais pedem às suas crianças para colorir, enquanto fazem perguntas
da “Aplicações para a Vida” ou também no final de cada lição.
8. Fique conectado com a Bíblia. Peça a todos que abram a Bíblia
enquanto estudam. Reveze na leitura entre os estudantes. Responda às perguntas
e realize um estudo adicional do versículo se houver interesse. Versículos-chave
podem ser usados como estudos, devocionais ou atribuições para memorizar.
9. Faça uso do Aplicações para a Vida localizado ao final de cada estudo
no Kit. Isto lhe ajudará a trazer as verdades bíblicas para o dia a dia. Essas
questões são excelentes para dialogar no carro, na hora de dormir ou ao redor da
mesa de jantar. Isto é a aplicação do incutir na criança quando estiver sentado,
andando pelo caminhando, deitando-se e levantando-se. (Dt 6:7)
10. O material do estudante se tornará algo valioso no passar do tempo.
Por isso, coloque os desenhos finalizados em pastas tipo 'fichários de argolas' para
preservação. Quando os avós ou os visitantes chegarem em casa, incentive seus
filhos a “contarem histórias” de seus livros favoritos da Bíblia. Além de divertido, é
um ótimo exercício mental!
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F. COMO ORGANIZAR A CLASSE - PARA PROFESSORES:
1. Os alunos devem ter suas próprias Bíblias e lápis de cores.
2. Tenha os Desenhos-Master sempre visíveis enquanto você ensina. Este é o seu
melhor guia para cada elemento na página e cada passo da lição.
3. Etiquetas adesivas com nome para cada pessoa poderá ser útil para "quebrar o
gelo" em novos grupos de estudo.
4. Recomendamos que as Folhas do Aluno para cada lição sejam entregues
somente no início de cada aula, em vez de distribuir todas as folhas de uma só vez.
Isso evita que os estudantes desenhem “antes do tempo”. Pastas individuais para
os alunos promovem a responsabilidade pessoal.

G. DICAS ADICIONAIS:
1. O professor ilustra primeiro. Na maioria das lições, você verá que as
instruções para desenhar vêm antes dos ensinamentos. Desta maneira o professor
pode ensinar o que tracejar primeiro e então poderá dar o ensino enquanto os
estudantes desenham em suas folhas.
2. O “Sistema Amigo”. Esta estratégia consiste em que cada aluno tenha
um parceiro antes de iniciar a sua primeira classe. Desta forma, o aluno que perdeu
uma aula será incentivado a consultar seu parceiro-amigo sobre algumas coisas que
tenha ‘perdido' para evitar que as aulas sejam constantemente interrompidas e tome
todo o tempo do professor. Este “sistema amigo” também reforça os objetivos de
desenvolver neles habilidades de ensinar.
3. Equipe de Ensino. Alguns professores descobriram que selecionando e
preparando um estudante que mostre as ilustrações enquanto o professor
compartilha a lição, aumenta a participação dos alunos e contribui para uma
apresentação mais agradável.
4. Tarefas de casa. Sem dúvida alguma, seria muito útil se cada aluno lesse
cada livro da Bíblia, que será estudado - antes da aula. Ou, você pode também
incorporar outras atividades que venham a reforçar os temas estudados. Cada lição
tem pelo menos um versículo chave para memorização (frequentemente localizado
dentro da 'estrela').
5. Adicione cores. As Folhas do Aluno podem ser coloridas no momento em
que a lição é passada ou até mesmo como tarefa de casa. Recomendamos
fortemente que todos os alunos, independentemente da idade, façam a tarefa de
colorir o seu trabalho.
6. A divisão da aula. O período de tempo necessário para apresentar uma
lição da BÍBLIA DESENHO E AÇÃO irá variar dependendo do tamanho da classe,
idade ou nível de maturidade e objetivo (síntese ou estudo mais detalhado). As
aulas podem ser facilmente dividida em várias sessões de classes, conforme for
necessário.
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