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ATELIÊ DA BÍBLIA

Estudos recentes apontam que ati-
vidades como pintar, tem sido vistas 
como tranquilizadoras, ajudando in-
clusive no desenvolvimento de proces-
sos cognitivos básicos como a concen-
tração, a criatividade e a motivação. 

Ao concluir um desenho que ficou bo-
nito, nosso sistema límbico do cérebro 
é ativado, regulando o stress por causa 
da dopamina liberada. Além disso, a for-

mação de conexões interiores também foi 
produzida, o que nos ajudará a organizar as 

ideias e melhorar nossa compreensão.
No entanto, quando podemos realizar tudo isso, alia-

dos à Deus e às Sagradas Escrituras fixando tópicos 
importantes a respeito de Deus, Sua Palavra e Sua vontade pra nossa 

vida, num clima de amor e cordialidade, os resultados s e r ã o 
ainda mais amplos. 
Então, seja bem-vinda ao ATELIÊ DA BÍBLIA!
Aproveite esta grande oportunidade de aprendi-
zado bíblico aliado a um momento  de re-
lax por meio da pintura e música tran-
quila. 

Com carinho, 

Ministério da Mulher
União Sul Brasileira
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A mais Doce Voz

As 
Sagradas 
Escrituras

5



Velho
testamento

_______ livros 

____ autores
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_______ livros 

____ autores

NOVO
testamento
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para os meus pés é a Tua   

e

Salmo 119:105

Você se lembra de um momento marcante em que se 

sentiu amparada por Deus através da leitura da Bíblia 

ou pela lembrança de um verso bíblico? Que momento 

foi este? Qual foi o texto?
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Quão Doce é Falar com Deus

02

O Privilégio de 
Orar

9



10



11



  um episódio  em minha vida em que orei e senti a respoSta ou intervenção de Deus. 
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Uma Fonte Doce e Inesgotável

03

A Trindade

13



“Eu, eu sou o SENHOR, e fora de 

mim não há Salvador.” 
Isaías 43:11
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A água pode ser líquida, sólida ou gasosa, porém independente da forma, sempre é água.
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O Senhor é o único e não há outro como Ele!

PRESENTE

pois em tudo está
POTENTE

pois tudo pode
SCIENTE

pois ele tudo vê
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Um Doce que Ficou Amargo

04

A  Origem do 
Mal

17



“De toda a árvore do jardim comerás livremente, Mas 

da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela 

não comerás; porque no dia em que dela comeres, 

certamente morrerás.” Gênesis 2:16-17
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livre arbítrio = liberdade de escolha
A quem ouviremos?

Pecado 
consequência de duvidar da Palavra de Deus e ouvir a sugestão do inimigo de Deus.
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O pecado me distancia de _______. 

_______ sempre vai ao meu encontro.

________ deseja ser OBEDECIDO por amor e não por te-

mor. Quando peço perdão e me volto à _______, 

estou em Seus braços mais uma vez.
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Um Momento Nada Doce

05

Separados 
Pela Morte

21



“E o pó volte à terra, como o era, e o espírito 

volte a Deus, que o deu.” 
Eclesiastes 12:7
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Pense na lâmpada 
Se está ligada a 

corrente elétrica,  há 
luz. Corte a  corren-
te elétrica e a luz 
deixará de existir. 

Remova o fôlego de vida e 

não haverá alma,   

apenas um corpo morto.
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I Tessalonicenses 4: 16-17

Se você perdeu alguém que amava pela morte, escreva ou desenhe algo 

que represente seus sentimentos. Depois escreva nesta linda moldura a 

mensagem que há para você em I Tessalonicenses 4: 16-17. 
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A Mais Doce História de Amor

O Sacrifício de 
Jesus
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“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu 
o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê 

não pereça, mas tenha a vida eterna.” 
João 3:16
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2 Passos para receber o 

perdão de Deus

Como é isso na 

prática?
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5 pontos para aceitar e viver a salvação que Jesus nos concede

P_________
Mateus 24:13

B______
Marcos 16:16

G______  os mandamentos
Mateus 19:16,17

Não  c________ no erro
João 8:10,11

C___  no Senhor Jesus
Atos 16:30,31
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A Mais Doce Esperança

A Volta de 
Jesus

29
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“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas; se 

não fosse assim, eu vo-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez,  

e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também.” 

Escreva tudo de bom que deveria haver para se viver feliz em uma casa e no mundo.
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QUANDO CHEGAR A HORA NO RELÓGIO DE 

DEUS, JESUS VOLTARÁ E OS SONHOS IMPOR-

TANTES SERÃO REALIDADE.

 ❶ A extinção da morte e todo tipo de dor - Isaías 25:8-9 

 ❷ A ressurreição dos mortos fieis - 1 Tessalonicenses 4:16 

 ❸ A transformação dos vivos fieis - 1 Tessalonicenses 4:17
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O Dia Mais Doce se Aproxima

08

Sinais da Volta 
de Jesus

33



E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a Ele os 
seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas 

coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? 

Mateus 24:3
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Faça um cartão para sobrepor este quadro de palavras tristes, com o 

conselho que Deus nos dá e que está em Lucas 21:28
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Apressarei a vinda de Jesus, Vigiando, Orando e Pregando este 

evangelho do Reino para que eu alcance o mundo onde vivo.
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Pode Um Julgamento Ser Doce?

09

O Juízo Final

37



“Cantem diante do Senhor, porque Ele vem, vem julgar a terra; julgará o mundo 

com justiça e os povos com a Sua fidelidade...” 
Salmo 96:13
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Lei da Liberdade – Os 10 Mandamentos  (Tiago 2:10-12)

É a norma para o julgamento

Ações secretas - Ações não secretas - Pensamentos Palavras

Bem Mal
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Não confessaram 

Não abandonaram

A_________ a Jesus 

C__________ e 

a__________ os pecados.

“E não entrará nela (Cidade Santa) coisa 

alguma que contamine, e cometa abomi-

nação e mentira; mas só os que estão 

inscritos no Livro da Vida do Cordeiro.” 

Apocalipse 21:27
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A Doce  Ação que Recebemos

10

A  Intercessão 
no Céu

41



Santuário terrestre 

semelhante ao santuário do Céu. 
Êxodo 25:40

Símbolos deveriam lembrar a morte de Jesus, o Filho 

de Deus que derramaria seu sangue, como o Cordeiro 

de Deus  que tira o pecado do mundo.
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Hoje, Jesus está no céu intercedendo por nós trabalhando por nossa salvação. Não há 

motivos para nos sentirmos sozinhas e cheias de culpa. Ele nos acompanha e luta as 

nossas batalhas.

“Porque Cristo não entrou num santuário feito por mã0s, figura do verdadeiro, porém no 

mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus...” 

Hebreus 9:24
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A Palavra Que É Doce Na Boca

11

O Espírito de 
Profecia

45



“Certamente o Senhor Deus 

não fará coisa alguma, 

sem ter revelado o seu 

segredo aos seus servos, os 

profetas.” 

Amós 3:7

46



Profeta = Mensageiro, porta-voz de Deus

Algumas 

profetisas 

bíblicas

Miriã
Êxodo15:20

Débora
Juízes 4:4

Filhas de Felipe
Atos 21:8,9

ANA
Lucas 2:36 
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Ellen G. White, a 

Mensageira do Senhor.  

Mais de 70 anos de ministério, 

cerca de 2.000 sonhos e visões 

e uma produção literária com 

mais de 100 mil páginas

E o dragão foi fazer guerra 

contra os que guardam os 

mandamentos de Deus e tem o 

testemunho de Jesus. - Apoc. 12:17. 

“que é o espírito de profecia” - 

Apoc. 19:10.
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A Receita para a Doce Felicidade

12

A Lei de Deus 
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“Se me amais, guardareis os meus mandamentos.” 
João 14:15

NÃO TERÁS OUTROS DEUSES DIANTE DE MIM

1

NÃO FARÁS PARA TI IMAGEM DE ESCULTURA  

NEM LHES PRESTARÁs CULTO

2

NÃO TOMARÁS O NOME DO SENHOR EM VÃO

3

LEMBRA-TE DO DIA DO SÁBADO  PARA 

SANTIFICAR E GUARDAR

4
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HONRA TEU PAI  E TUA MÃE

5

NÃO MATARÁS

6

NÃO ADULTERARÁS

7

NÃO FURTARÁS

8

NÃO DIRÁS FALSO TESTEMUNHO

9

NÃO COBIÇARÁS

10

“Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas: não vim aBOLIR, mas cumprir.” 

Mateus 5:17

51



Lei, o espelho 
que revela a 
impureza do 

coração.

Quando me arrependo, confesso  

e abandono o erro.

o perdão de Deus por meio de 

Cristo, limpa a sujeira que foi 

identificada pelo espelho da Lei.
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O Dia Mais Doce Da Semana

13

O Sábado

53



Sábado na 
criação
Gênesis 2:2

Povo de Israel
Êxodo 31:13-17

Povo no Exílio
Isaias 58:13-14

Jesus
Lucas 4:16
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“Lembra-
te do dia de 

sábado para o 
santificar...” 

Êxodo 20:8

Seguidores 
de Jesus

Atos 13:14,42-44; 

Atos 17:2

Sinal entre 
Deus e seu 

povo
Ezequiel 20:12

Para toda a 
eternidade 
Salmo 119:151-152
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De um pôr-do-sol a outro pôr-do-sol Escreva como devemos viver este dia.
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Onde Encontrar a Doce Verdade

14

A Igreja De 
Deus 
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1. Aceita toda a Bíblia (Velho 

e Novo testamento). 2Timóteo 3:16

2. Crê que a salvação acontece

unicamente pela fé em Jesus. Atos 4:12

3. Ensina que Jesus voltará a este mundo para buscar os Seus 

filhos  João 14:1-3

4.  Observa os mandamentos do decálogo, 

a Lei moral de Deus. Apocalipse 14:12
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6. Pratica princípios de saúde prescritos na Bíblia.

I Coríntios 6:19-20

7. Guarda o sábado do sétimo dia, pois é o  selo de 

Deus sobre o Seu povo. Ezequiel 20:12,20.

5. É um movimento mundial que anuncia a

toda criatura a volta de Jesus. Atos 1:8

8. Guardar os “mandamentos de Deus” e possui o “tes-

temunho de Jesus”,claramente identificado como sendo o 

“Espírito de Profecia”. Apocalipse 12:17
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“Nem todo que Me diz: Senhor, Senhor! Entrará 
no reino dos céus, mas aquele que faz a 
vontade de Meu Pai que está nos céus”. 

Mateus 7:21
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O que fazer e não fazer

15

O doce sabor 
da saúde

61



Características de carnes limpas:

quadrúpedes

 

aves

 

peixes
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Alimento original dado por Deus 

“Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai tua alma.” 

3João 2
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“Não esqueça que o seu corpo é o santuário do Espírito Santo, que habita em você, proveniente de Deus, e 

você não é de você mesma. Você foi comprada por grande preço; glorifique, pois, a Deus com o seu corpo, o qual 

pertence a Deus”.  I Coríntios 6:20 

O que 

vou mudar no meu estilo de vida para 

honrar a Deus com o Corpo? Escreva abaixo:
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Doce e Atraente aos Olhos de Deus 

16

O Estilo de Vida 
Cristão

65



Deus ama o belo. Tudo o que Ele fez “era muito bom”  

e nós somos a obra prima da criação.
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”Portanto, quer comais quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus.”  
I Coríntios 10:31
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Padrões e princípios da beleza de Deus 

para nós. Aparência: 

(I Timóteo 2:9; I Pedro 3:3-4)
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Uma Doce Sociedade

17

A Fidelidade

69



”Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o 

Senhor dos Exércitos”. Ageu 2:8
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Do Senhor vem trabalho, a 

sabedoria  e as forças para 

conquistar o que temos.

Cuide bem da 
sua "bolsa". 

71



“Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz 

o SENHOR dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma benção tal até que não haja 

lugar suficiente para recolherdes ” 

Malaquias. 3:10.

Ser fiel nos dízimos e ofertas é uma questão de obediência, mas também de confiança de que, quando cumprimos o que Deus nos pede, Ele 

cumprirá o que nos prometeu.
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A Mais Acertada Decisão 

O Batismo

73



Caminhando para Jordão

“Ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia 

salvação; Eis aqui agora o tempo aceitável, eis 

aqui agora o dia da salvação.” (Isaías 49:8).
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”Quem crer e for batizado será salvo” 
 Marcos 16:16.

75



“Na verdade, na verdade te digo 

que aquele que não nascer da 

água e do Espírito, não pode 

entrar no reino de Deus.” 
João 3:5
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Um Doce Presente de 

Deus 

19

Os Dons 
Espirituais e a 

Missão 

77



Lide_ _ _ça  Espi _ _tu _ _ 

MinistÉrio Intercul_ _ ral

Falar outras Li_ _uas

Compaix_ _ e Miseric_ _ _ _ _ 

Interce_ _ _ _

En _ _ no

Conhe _ _ men_ _

Evan_ _ lis _ _

Sabe_ _ _ _ a

Hospita_ _ _ _ de

Serv_ _

Ofer_ _ _
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Aconse_ _ _ _ _ _ to

Administr_ _ _ _

Lider_ _ _ _

F_

Pro_ _ cia

Mús_ _ _

Discerni _ _ _ _ _

Habili_ _ _ _ Man_ _ _

“Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes.” 
I Coríntios 12:1
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Além dos Dons Espirituais, o Espírito Santo deseja que possamos ter o Fruto do Espírito onde será 

possível ver em nós:
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O Doce Chamado à Missão 

20

O Discipulado

81



Discípulo é aquele que segue, Aprende e vive 

como o Mestre para fazer outros discípulos.
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Encontre as palavras no quadro conforme o 
conceito que elas expressam.

1. Vamos à casa do nosso discípulo e o levamos à nossa casa, aproximando as famílias. V______________

2. Compartilhamos literaturas selecionadas incentivando-o o a ler sempre. L___________

3. Alimentamos a conexão entre nós. Mantemos conexão e contato com frequência.  D________________ T ______________

4. Em todo tempo nosso discípulo precisa aprender conosco pelas nossas palavras,  mas especialmente convivendo. C______________________

5. Proporcionamos ao nosso discípulo, oportunidades de se desenvolver em ministérios,  ajudando-o a _______________________________  

identificar sua área de genialidade ou dom. E_____________________

6. Colocamos nosso discípulo em nossa agenda de oração e deixamos que ele saiba disso. __________________________________

7. Acompanhamos essa pessoa, ajudando ou orientando no que for possível.  M____________________.
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E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me 
dado todo o poder no céu e na terra. Portanto ide, 
fazei discípulos de todas as nações, batizando-os 
em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; 

Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos 
tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos 

os dias, até a consumação dos séculos. Amém. 
Mateus 28:18-20

84


