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APRESENTAÇÃO
A Bíblia é uma grande carta de amor de Deus 
para nós. Nela encontramos toda a história do 
povo de Deus. É o iivro mais lido e traduzido 
no mundo. Para conhecê-la melhor, a Turma 
da Mônica resolveu encenar algumas das 
suas histórias mais conhecidas.
Para isso, a turma montou cenário, pesquisou 
e leu muito para fazer bonito. Agora está tudo 
pronto... Chegou o grande dia! Arrume um lugar 

plateia, pois o espetáculo vai começar!



ANTIGO 
TESTAMENTO

Relata os acontecimentos desde 
o princípio de tudo, com a criação 

do mundo. até a chegada dos profetas 
que anunciaram a vinda de Jesus.



0 COMEÇO
Gênesis 1-2

Somente Deus existia..
não havia mais nada nem ninguém.

Mas Deus tinha um amor muito grande 
dentro dele, que precisava partilhar. 

í Assim, ele criou o mundo.
Criou o sol, as estrelas, a terra com os mares, 
as plantas e os animais. E Deus viu que tudo 
aquilo era bom.

[ B I  Porém, faltava sua obra mais importante. 
Então, Deus, de um pedacinho de barro,

í

moldou o homem e soprou sobre ele. 
imediatamente, o homem ganhou vida. 
Deus o chamou de Adão, depois criou 
também a mulher e a chamou de Eva. 
que significa mãe de todos os viventes.
E Deus falou:
-  Dou a vocês toda a autoridade 
sobre o mundo, cuidai dele.
Enchei a terra com os vossos filhos.



A  DESOBEDIÊNCIA
Gênesis 3

O  paraíso onde Adão e Eva moravam era 
um enorme jardim que se chamava Éden. 
O lugar era lindo, e os dois não precisavam 

se preocupar com nada. Havia comida em 
abundância, pois a própria natureza se 
encarregava de dar os alimentos.
Existia no centro do jardim uma grande 
árvore. Deus então disse:
-  Dou a vocês toda a liberdade; porém, só 
não podem comer do fruto da grande árvore. 
Assim, Adão e Eva viviam felizes.

Até que um dia, quando passavam perto 
da grande árvore, foram surpreendidos 
por uma serpente, que falou:
-  Deus proibiu vocês de comerem desse 
fruto porque ele não quer que vocês 
sejam mais poderosos do que ele.
Os dois acreditaram na serpente 
e comeram o fruto.
Deus ficou muito triste e expulsou Adão e Eva 
do paraíso. Eles, então, começaram a 
enfrentar uma série de problemas, 
como a dor e a violência.



I

Á  GRANDE ARCA DE MOE
Gênesis 6

uito tempo se passou, o mundo já estava 
Dheio de gente. Todos viviam brigando, 

estava uma verdadeira bagunça.
Ninguém respeitava ninguém.
Então, Deus escolheu um homem chamado 
Noé para construir uma grande arca. Eie não 
fazia ideia do que aconteceria, mas fez o que 
Deus havia lhe pedido. Enquanto construía a 
arca, todos tiravam o maior sarro dele, dizendo:
-  Que homem louco! O que ele pensa 
que está fazendo? -  E riam muito.
Quando a arca ficou pronta, Deus pediu para 
Noé colocar dentro dela um casal de cada 
espécie de animal. Foi a maior dificuldade 
juntar toda a bicharada, mas assim foi feito.
A família de Noé também entrou no grande 
barco. E o povo do lado de fora se matava de rir. 
Veio uma chuva muito forte, que inundou 
toda a terra. Somente quem estava na arca 
conseguiu se salvar. Quando a água baixou, 
Noé, sua família e os animais que sobreviveram 
começaram uma nova comunidade, 
livre de brigas e guerras.



0 POVO OE DEUS -  ABRAÃO
Gênesis 12;18;25

M uito tempo depois de Noé, Deus escolheu 
um outro homem para fazer uma aliança, 

Era Abraão, um senhor já de bastante 
idade que vivia triste por não ter filhos.
Em uma visão, Deus lhe falou:
-  Não tenha medo, Abraão, confie!
Conte as estrelas, se você for capaz,.., 
sua descendência será mais numerosa 
que as constelações celestes.

Abraão seguiu todas as orientações de Deus, 
só que a esposa dele. Sara, duvidava 
da promessa.
Mas Deus realizou o que havia prometido: 
Sara engravidou e teve um filho, 
a quem Abraão deu o nome de Isaac.
A aliança entre Deus e Abraão foi se 
renovando com Isaac. com seus filhos, netos, 
bisnetos, tataranetos... Essa grande família 
é chamada povo de Israel ou povo de Deus.



UM JOVEM SONHADOR -  JOSÉ
Gênesis 25;28;37-5Ò

saac teve dois filhos: Esau e Jacó,
Jacó íeve uma família numerosa: 12 filhos 

e uma filha. Um dos filhos de Jacó era José, 
um jovem com um grande dom de prever 
acontecimentos a partir de sonhos.
Os irmãos de José tinham inveja dele e 
resolveram vendê-lo como escravo a 
um reino distante.

9 José foi trabalhar como escravo no Egito, 
onde sofreu muito. Foi bastante humilhado

e acabou sendo preso. Acontece que o faraó, 
rei do Egito, estava tendo uns sonhos bem 
esquisitos e, sabendo do dom de José, 
pediu que o levassem até o palácio.
José escutou o faraó e disse:
-  Serão sete anos de muita fartura e sete 
anos de grande fome, por isso guarde 
comida para enfrentar a seca.
E assim aconteceu. José acabou 
se tornando amigo do faraó e conseguiu 
um cargo muito importante.
Durante o período da fome, os irmãos de José 
foram até lá em busca de ajuda. José perdoou 
seus irmãos, e toda sua família foi viver no 
Egito, onde foram muito bem tratados.



UMA CRIANÇA HO RMÁCIO
Êxodo 1;2;3~4

C
om o tempo, a família de José foi crescendo 
bastante e incomodando as autoridades do 

Egito. Depois da morte de José, todo o povo de 
Deus foi feito escravo naquele país. As pessoas 
trabalhavam dia e noite sem descanso.
Nesse tempo de escravidão nasceu um menino. 
Para salvá-lo de um rei muito mau que governava 
o Egito, sua mãe o colocou dentro de um 
cestinho de palha e soltou-o no rio. Perto dali, 
a filha do faraó se banhava. Ela achou o menino 
e o adotou, passando a chamá-lo de Moisés.

O menino cresceu dentro do palácio 
e desfrutava de toda a riqueza do reino.
Um dia, ele descobriu toda a verdade.
Sofria muito ao pensar em todos os seus 
parentes que eram escravizados.
Não suportando aquela situação, ele fugiu.
Mas Deus apareceu para ele e falou:
-  Você foi escolhido para libertar o meu povo 
que sofre. Volte para o Egito, e eu o ajudarei 
a guiar meu povo até uma terra de fartura.
No começo, Moisés não se sentia digno 
dessa missão; porém, aceitou realizar 
a vontade de Deus.



0 LIBERTADOR
Êxodo 4;5; 7 -1 1;14

Chegando ao Egito, Moisés reuniu todo o 
povo de Israei e falou que Deus os queria 
livres, Eles ficaram felizes, louvaram a Deus 

e decidiram seguir as orientações de Moisés. 
Moisés tentou conversar com o faraó, 
pedindo que ele libertasse seu povo, 
mas o faraó não quis saber de ouvi-lo.

I Então, o próprio Deus convenceu o faraó,
S  por meio de sinais, a deixar todo o povo 

de Israel sair do Egito. Só que o faraó se 
arrependeu e mandou seus soldados 
perseguir e prender o povo novamente.
Ao fugir do faraó, o povo de Israel alcançou 
um grande mar chamado Vermelho.
Ninguém podia passar, e logo atrás 
vinham os soldados.
Então, Deus fez um grande milagre 
por meio de Moisés: abriu o mar Vermelho 
e todo o grupo atravessou. Quando os 
soldados foram passar, o mar novamente 
se fechou. Assim, o povo de Israel 
conseguiu libertar-se da escravidão.



0$ MANDAMENTOS
Exodo 15;16;19;20

O povo caminhava pelo deserto em busca 
da liberdade e de um lugar onde pudesse 
viver feliz e em paz, na terra prometida por Deus, 

No caminho começaram a aparecer várias 
dificuldades. Teve até quem duvidasse de Deus. 
Mas Deus estava junto de seu povo e continuava 
enviando sinais para que ninguém perdesse a 
esperança. Um dia, quando Moisés rezava 
no alto do monte Sinai, Deus resolveu 
escrever, em dois pedaços de pedra, dez 
mandamentos para o povo viver bem.
Eles diziam mais ou menos o seguinte:
1. Ame a Deus.
2. Chame a Deus só quando for realmente 

necessário.
3. Participe das festas religiosas.
4. Respeite seu pai e sua mãe.
5. Valorize a vida.
6. Seja fiel a quem você ama.
7. Seja honesto, não mexa nas coisas dos outros.
8. Fale a verdade, seja sincero.
9. Respeite a pessoa que você ama.
10. Valorize as coisas que você tem.

f
/



A  TERRA PROMETIDA
Deuteronômio 34: Josué 1;13;24

epois de quarenta anos caminhando 
pelo deserto, eles chegaram bem pertinho 

da terra prometida por Deus. No entanto, 
Moisés morreu antes de alcançá-la.
Deus, então, escolheu Josué para orientar 
o povo e lhe falou:

-  Da mesma maneira que estive com Moisés 
todo esse tempo, eu também estarei com você. 
Josué deu ordem para que o povo de Deus 
seguisse caminhando. Então, finalmente, 
chegaram na terra prometida.
Josué dividiu a terra em 12 partes.
O povo se organizou em 12 tribos, 
chamadas de tribos de Israel.
Após a morte de Josué, muitas pessoas 
acabaram se esquecendo do que Deus 
tinha feito por elas. Ele, porém, manteve-se 
sempre junto do povo que amava.



SANSÀQ E DALIIA
Juizes 13-16

a tribo de Dan havia um casal que 
não tinha filhos. Deus, então, 

enviou-lhes um anjo, que anunciou:
-  Vou dar a vocês um filho, mas seus 
cabelos não poderão ser cortados.
Quando o menino, chamado Sansão, 
nasceu, todos notaram que algo o 
diferenciava dos outros: ele tinha uma 
força incrível. Conforme crescia, 
sua força aumentava.

Adulto, ele se casou com uma mulher 
chamada Dalila. Ela queria muito saber o 
segredo da força de Sansão. De tanto que 
a mulher insistiu, ele acabou lhe contando:
-  Minha força é um presente de Deus.
O segredo de tudo está em meus cabelos, 
que nunca foram cortados.
Certa noite, enquanto Sansão dormia,
Dalila traiu a confiança do marido, dando 
ordens para que cortassem os cabelos dele. 
Sansão ficou sem forças e já não podia 
defender os israelitas contra os filisteus, 
que eram seus inimigos.

\  I



Ai MULHERES
Rute; Judite; Ester

Na história do povo de Deus, muitas 
mulheres se destacaram como 

exemplos de fidelidade ao Senhor.
Uma delas foi Rute, uma estrangeira que 
abraçou a fé em Deus. Rute nos mostra 
que o projeto de amor de Deus não é para 
um só povo, mas para todos os que 
estejam dispostos a segui-lo.

Outra mulher foi Judite. Ela era conhecida por 
sempre confiar em Deus e, sobretudo, 
por seu amor ao povo. Judite fez de tudo 
para que todos fossem livres.
Há, ainda, Ester, uma rainha muito bonita, 
que arriscou a própria vida para que o povo 
de Israel não fosse destruído.
E Deus assim ia agindo, por meio de muitas 
pessoas que o amavam, amavam seu povo 
e faziam sua vontade aqui na terra.

29
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0 MENINO SAMUEL
1 Samuel 3

Samuel era uma criança que gostava muito 
de ficar no templo de Deus, chegava até a 

dormir lá. Ele era amigo de Heli. um sacerdote. 
Certa noite, enquanto Samuel dormia, 
ele ouviu uma voz:
-  Samuel, Samuel.
O jovem correu e foi saber se Heli o havia 
chamado.
-  Não o chamei -  disse o sacerdote.
-  Volte a dormir.
Samuel voltou a deitar-se e novamente ouviu:
-  Samuel, Samuel!
Assustado, ele procurou Heli outra vez, que 
falou para ele ir se deitar, pois não era nada.
Na terceira vez que isso aconteceu,
Heli percebeu que era uma mensagem 
de Deus e disse ao menino que ele deveria 
aceitar aquele chamado.
E Deus realmente o chamou de novo. Seguindo 
as instruções do sacerdote, Samuel disse:
-  Fale, Senhor, que seu servo escuta.
Samuel se tornou um homem muito respeitado 
pelo povo; ele era muito justo e bondoso.
As pessoas o chamavam de profeta.



DAVI E 0 GIGANTE
1 Samuel 17; 2Samuel 5

Os filisteus eram um povo que vivia em 
guerra com os israelitas. Em uma 

dessas batalhas, um gigante enorme que 
se chamava Golias apareceu para lutar 
ao lado dos filisteus:
-  Eu derrotarei qualquer um que vier lutar comigo. 
O povo de Israel ficou com muito medo.
Davi era um menino, pastor de ovelhas, 
muito valente e resolveu enfrentar Golias:

-  Deus está comigo, eu não tenho 
medo de nada.
Então, o menino pegou cinco pedrinhas e 
uma funda (uma espécie de estilingue antigo), 
e foi em direção do gigante. Assim que Golias 
viu Davi, começou a rir do menino.
Davi pegou as pedrinhas, preparou sua funda 
e mirou bem na testa do gigante. Todos 
ficaram surpresos com o que viram: com a 
pedrada, Golias caiu desacordado, 
derrotado pelo menino. Vendo a cena, 
os filisteus saíram correndo.
Depois que cresceu, Davi se tornou um rei 
muito bom para o povo de Israel.



SALOMÃO, UM REI SÁBIO
1 Reis 2 -3

A pós a morte do rei Davi, quem assumiu 
o reinado foi Salomão, seu filho.

Salomão sempre dizia em suas orações: 
“Senhor, sou ainda muito jovem 
e só lhe peço uma coisa: sabedoria.
É isso o que desejo para governar 
seu povo”.

Deus atendeu ao seu pedido e fez dele 
um dos homens mais sábios do mundo. 
Salomão escreveu muitos poemas e fez 
lindas músicas para louvar a Deus.
Uma das obras mais importantes de Salomão 
foi um templo muito bonito que ele construiu 
para Deus.
O Senhor ficou muito feliz e disse a Salomão:
-  Eu nunca abandonarei meu povo.



A  FÉ DE JÓ
Jó

m homem chamado Jó era conhecido 
por sua fé em Deus.

Ele enfrentava um monte de dificuldades 
e acabou perdendo tudo o que tinha.
O mal testava Jó para ver até que ponto 
ele suportaria o sofrimento, torcendo para ele 
deixar de acreditar em Deus.
Jó ficou gravemente doente.
Para piorar, muitos que se diziam 
seus amigos o abandonaram.

Ele se sentia muito sozinho.
Em meio às dores, Jó disse:
-T u d o  o que eu tenho veio de Deus, 
o Senhor me deu, o Senhor tirou, 
bendito seja o nome de Deus!
Vendo a grande fé daquele homem, Deus 
expulsou para longe o mal, curou Jó e lhe 
deu duas vezes mais do que havia perdido.



SALMO 22(23)
Senhor é o Pastor que me guia.
Eu sou como uma ovelha sempre atenta 

à voz do Pastor.
Não tenho medo de nada, pois Deus 
está comigo.
Ainda que eu tenha que passar 
por situações difíceis, não vou desistir, 
pois sei que o Senhor me protege.



JONAS NO VENTRE I>A BALEIA
Jonas

Jonas era um profeta desobediente.
Ele vivia reclamando das coisas que 

Deus lhe pedia para fazer.
Um dia, Deus pediu para Jonas:
-  Vá até a cidade de Nínive e convença 
os moradores a mudarem de vida, pois 
eles estão sendo pessoas muito más.
Jonas não quis atender a ordem de Deus 
e pensou: “Vou fugir!” . Assim, com um grupo

de marinheiros, entrou em um barco e foi 
para o mar. Deus sabia que Jonas estava 
lá e mandou uma forte chuva.
Os donos do barco descobriram que o 
responsável por aquela confusão era Jonas. 
Com medo que o barco virasse, jogaram o 
profeta no mar.
Uma enorme baleia engoliu Jonas, e ele ficou 
dentro da barriga do animal por três dias. 
Depois disso, a baleia cuspiu Jonas na praia. 
Jonas então se convenceu de que devia fazer 
a vontade de Deus e foi a Nínive pedir que o 
povo se convertesse. Todos acolheram a 
profecia de Jonas e mudaram de vida, 
tornando-se pessoas melhores.



0$ PROFETAS
Os 18 Livros Proféticos

rofetas são aqueles que anunciam 
a mensagem de Deus,

Depois que Adão e Eva foram expulsos 
do jardim do Éden, Deus fez um plano 
para devolver a toda a humanidade o 
direito de viver no paraíso.
Muitos profetas anunciavam o nascimento 
do próprio Filho de Deus para salvar 
todas as pessoas.
Isaías, Jeremias, Ezequiel e muitos outros 
tiveram a missão de preparar o povo para 
a chegada do enviado de Deus.
Eles diziam assim:
-  A tristeza vai passar, a morte será vencida, 
o Filho de Deus virá morar no meio de nós.
E o povo de Israel começou a esperar o 
cumprimento da promessa de Deus.



MOVO 
TESTAMENTO

Conta toda a história de Jesus, desde seu 
nascimento e ensinamentos até sua morte 

e ressurreição. Fala também do trabalho dos 
amigos de Jesus em continuar anunciando 

sua mensagem de amor.



A  VISITA DO ANJO
Lucas 1

hegou o tempo de Deus executar seu 
plano de amor, Ele enviou um anjo 

chamado Gabriel para transmitir a uma 
jovem a grande notícia.
O nome da jovem era Maria. Ela era noiva de 
José, descendente de Davi. O anjo chegou 
onde ela estava e disse:
-  Salve. Maria, você é muito querida por Deus. 
Maria ficou assustada, mas Gabriel continuou:
-  Você foi escolhida para ser a mãe do Salvador.

9 Então, ela perguntou:
-  Como isso poderá acontecer? Eu nem 
sou casada!
O anjo explicou que sua gravidez seria obra 
do Espírito Santo.
Então, Maria disse:
-  Eis aqui a serva do Senhor, que se realize 
em mim o que Deus quer.
José, seu noivo, a princípio não entendeu 
muito bem aquela história, mas, como era 
um homem justo e gostava de realizar a 
vontade de Deus, resolveu adotar 
a criança que nasceria.



0 NASCIMENTO DO 
MENINO JESUS

Mateus 1-2; Lucas 2

Naquele tempo., o governador deu uma 
ordem para todo mundo:

-  Cada um deve ir até a cidade em que 
nasceu e se apresentar às autoridades 
para dar informações.

José e Maria moravam em Nazaré, mas como 
eram de Belém, tiveram de partir para lá.
Foi uma viagem difícil, pois Maria 
já estava no finalzinho da gravidez. Chegando lá, Maria começou a sentir 

as dores de parto.
José, desesperado, correu por toda a cidade, 
procurando algum lugar para o menino 
nascer, mas ninguém quis ajudar.
José e Maria encontraram um estábulo, que é o 
lugar onde ficam os animais, e Jesus nasceu ali. 
Naquela noite fria, Maria fez do cocho 
dos animais o bercinho do menino, 
e as vacas e os burros ficaram bem 
pertinho deles para esquentá-los.
Pouco depois, alguns pastores de ovelhas 
da região ficaram sabendo da novidade 
e foram homenagear o menino Jesus.



A  VISITA DOS REIS MAGOS
Mateus 2

Três reis de diferentes reinos souberam 
que um menino santo nasceria. Então, 

os três saíram em peregrinação em sua busca.
Os reis não eram descendentes do povo de 
Israel, entretanto Jesus havia nascido para 
todos os povos. Para que eles não se 
perdessem, uma estrela no céu, guiada 
por Deus, mostrava o caminho até Belém.
A estrela parou bem em cima do lugar 
onde o menino estava.
Os reis, cheios de alegria, ajoelharam-se 
e adoraram Jesus. Eles entregaram 
a Maria alguns presentes que tinham 
levado para o Salvador.
Foi uma noite muito feliz.



JESUS VAI CRESCENDO
Lucas 2

esus crescia como qualquer outra criança.
Na cidade de Jerusalém, todos os anos, 

havia uma grande festa religiosa.
José e Maria sempre levavam Jesus.
Quando ele tinha 12 anos, 
foram juntos para essa festa.
Na volta, no meio de tanta gente,
José e Maria acabaram perdendo Jesus.
Eles ficaram muito preocupados 
e procuraram o menino por toda parte.

Quando voltaram à cidade, encontraram 
Jesus conversando como gente grande 
com as autoridades religiosas no templo. 
Maria, então, lhe disse:
-  Meu filho, que susto você nos deu, 
estávamos preocupados com você.
E Jesus respondeu:
-  Estou cuidando dos assuntos 
do meu Pai do céu.
José e Maria não entenderam o significado 
do que Jesus disse; porém, sua mãe guardou 
em seu coração todos aqueles acontecimentos. 
Depois disso, Jesus voltou para casa 
com seus pais.



0 BATISMO K  JESUS
Mateus 3: Marcos 1; Lucas 3

No tempo de Jesus havia um homem 
chamado João Batista. Ele era 

um profeta e anunciava que o Salvador já 
havia nascido. Com isso, João Batista 
preparava o povo para acolher Jesus.
Muita gente procurava João Batista para 
receber o batismo, mas ele dizia:
-  Virá alguém que é maior do que eu.
Não sou digno nem de desamarrar
o cadarço de sua sandália. Eu batizo 
com água; ele batizará com o Espírito Santo. 
Jesus já era adulto e, sabendo que João 
estava no rio Jordão batizando, 
foi até lá para também receber o batismo. 
Enquanto João batizava Jesus, 
o Espírito Santo veio em forma de pomba 
sobre Jesus. O céu se abriu, 
e todo mundo ouviu Deus falar:
-  Este é o meu filho amado, nele eu coloco 
meu carinho.
Ao receber o Espírito Santo, Jesus inicia 
seu trabalho de conduzir todas as 
pessoas para o paraíso.

Ele também começa a ser conhecido como 
Cristo, que significa “enviado de Deus".



JESUS É TINTADO
Mateus 4; Marcos 1; Lucas 4

A pós 0 Batismo, Jesus foi levado 
a um deserto.

Lá, o mal quis desviar Jesus de seu caminho 
de salvar o mundo, tentando convencê-lo a 
pecar, assim como fez com Adão e Eva. 
Primeiro, disse:

-  Se você é o Filho de Deus, ordene que 
estas pedras se tornem pães.
Porém, Jesus respondeu:
-  Nem só de pão vive o homem

B

Logo em seguida, o diabo levou Jesus 
a uma montanha bem aita, falando:
-  Se você se ajoelhar e me adorar, 
eu vou lhe dar poder e glória,
e tudo o que você está vendo será seu. 
Mas Jesus foi implacável:
-  Eu adoro só a Deus e só a ele eu sirvo.
O demônio transportou Jesus ao topo 
do templo de Jerusalém e lhe falou:
-  Se você é mesmo o Filho de Deus, então 
pule daqui do alto, pois Deus o salvará. 
Jesus, mais uma vez, negou a tentação:
-  Nunca provocarei o Senhor, meu Deus. 
Jesus, diferente de Adão e Eva, não se 
deixou enganar pelo inimigo e saiu 
vitorioso do confronto.

;
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0$ AMIGOS K  JESUS
Mateus 4; Marcos 1; Lucas 5-6: João 1

Jesus reuniu 12 homens para acompanhá-lo.
Aiém desses 12 apóstolos, muitas outras 

pessoas seguiam Jesus. Eles eram chamados 
de discípulos.
Os seguidores de Jesus escutavam 
atentamente tudo o que ele dizia e iam 
aprendendo com seus exemplos.
Um dia, Jesus disse:
-  Aquele que quiser me seguir não deve 
achar que será fácil; é preciso abraçar a cruz. 
Sua missão é carregá-la.
Isso quer dizer que devemos enfrentar 
os obstáculos.
Ser discípulo de Jesus é um compromisso 
para toda a vida. No caminho, encontraremos 
dificuldades, mas ele 
sempre nos ajudará.



0 SERMÃO OA MONTANHA
Mateus 5; Lucas 6

C
erto dia, do aito de uma montanha, Jesus 
olhou para seus discípulos e disse:

-  Felizes os pobres, porque deles é o reino 
dos céus; felizes os que têm fome, porque 
comerão muito bem; felizes os que choram, 
porque ficarão alegres.
Os discípulos estavam encantados com 
aquelas palavras, e Jesus continuou:
-  Felizes os que forem perseguidos por 
serem meus amigos, porque receberão 
a recompensa no céu.
Jesus falou ainda muitas coisas bonitas 
no alto daquela montanha. Até que disse:

-  Amem seus inimigos, perdoem sempre. 
Tenham misericórdia de todas as pessoas. 
Não fiquem apontando os defeitos dos outros; 
antes, observem seus próprios defeitos
e tentem corrigi-los.
As pessoas se perguntavam:
-  Quem é esse homem que fala com 
tanta autoridade?
E muitos deixavam tudo para segui-lo.



0 FILHO PRÓDIGO
Lucas 15

ara falar do grande amor que Deus Pai tem 
por todos nós, Jesus contou uma história: 

Um pai tinha dois filhos: o mais moço resolveu 
sair de casa e pediu sua parte na herança,
O pai ficou triste, mas entregou a ele o que 
lhe pertencia.
O rapaz saiu por aí, levando uma vida sem 
regras, desperdiçando o dinheiro, até que 
ficou pobre. A situação ficou tão séria que ele 
tinha de matar a fome com a comida 
dos porcos.
Por causa do sofrimento, ele começou a se 
lembrar que na casa do seu pai nunca lhe 
havia faltado nada, nem comida nem carinho. 
Então, eie se arrependeu de ter saído de 
casa, mas tinha vergonha de voltar, imaginando 
que o pai não mais o aceitaria. Mesmo assim, 
tomou coragem e partiu para casa.
Logo que viu o filho chegando, o pai correu para 
abraçá-lo. Mandou fazer uma roupa bem bonita 
para ele e preparou uma festa inesquecível.
Com essa história, Jesus quis nos dizer que 
Deus sempre perdoa e quer o nosso bem.



0 HOMEM CEGO
Mateus 20

Jesus andava de um povoado a outro, 
anunciando o Reino de Deus.

Uma multidão o seguia.
Muitos doentes eram curados por ele 
e podiam ter uma vida nova.
Um deles foi Bartimeu, um moço cego 
que vivia pedindo esmola.
Ao ouvir que Jesus passava, o cego 
começou a gritar:
-  Jesus, Filho de Davi, tem compaixão 
de mim.
Jesus ouviu seu grito, aproximou-se 
e perguntou:
-  O que você quer que eu faça?
O cego respondeu:
-  Senhor, eu quero ver.
Jesus disse:
-  Vá, sua fé o salvou.
No mesmo instante, Bartimeu recuperou 
a visão. Depois de curado, ele seguiu 
Jesus em suas pregações.



A SAMARITANA
João 4

Havia uma mulher estrangeira, 
nascida na Samaria, Ela ia buscar 

água em um poço sempre ao meio-dia, 
hora em que ninguém a veria. As pessoas 
da cidade não gostavam dela, tinham 
preconceito por ela ser samaritana.
Em um desses dias, enquanto ela estava 
tirando água, Jesus se aproximou e pediu:
-  Estou com sede. Dê para mim um pouco 
de água.

. A mulher se assustou porque quase 
[ ninguém lhe dirigia a palavra.
Jesus olhou para ela e lhe disse:
-  Se você soubesse quem sou eu, 
com toda a certeza era você que pediria 
água a mim. E eu daria a você água viva.
A mulher perguntou:

-  Onde posso encontrar essa água viva?
Jesus respondeu:

-  Eu posso lhe dar uma fonte de água que 
jorra para a vida eterna.
Jesus não falava de água no sentido 
concreto, mas no sentido espiritual.

que é a própria presença de Deus dentro 
de nós. Na conversa com Jesus, 
a samaritana se sentiu amada por Deus. 
A mulher correu para a cidade e contou 
que o Senhor havia mudado sua vida.



MULTIPLICAÇÃO 00$ PÃES
Mateus 14; Marcos 6; Lucas 9; João 6

fama de Jesus se espalhava,
Uma verdadeira multidão ia atrás 

dele pelas localidades por onde passava.
Um dia, Jesus e os apóstolos atravessavam 
uma região deserta, e milhares de pessoas os 
acompanhavam. Jesus olhou para elas 
e percebeu que estavam com fome.
Ele chamou um dos apóstolos 
e perguntou:

-  Onde compraremos comida para 
tanta gente?

Jesus perguntou isso apenas para 
testar os discípulos, pois ele sabia 
o que fazer. O discípulo disse:
-  Aqui tem um menino com cinco pães 
e dois peixes. É praticamente
nada para essa multidão!
Jesus abençoou os alimentos 
e pediu para os discípulos distribuírem.
Todos comeram, ficaram satisfeitos 
e ainda sobrou comida.
Os discípulos encheram 12 cestos 
com as sobras.
E todos diziam:
-  Jesus é um grande profeta!

□



SOBRE AS ÁGUAS
Mateus 14; Marcos 6; Joao 6

Depois da multiplicação dos pães, Jesus 
pediu para que seus discípulos subissem na 

barca e remassem até a outra margem do rio.
Enquanto se despedia da multidão. Jesus 
olhava seus discípulos remando, tentando 
chegar do outro lado, mas sem sucesso, pois 
havia um vento forte.
Sem que seus amigos percebessem, Jesus 
começou a caminhar sobre as águas em 
direção ao barco. Quando os discípulos 
viram aquele vulto, começaram a gritar 
de medo, pois não reconheceram Jesus.
Jesus disse:
-  Não tenham medo, sou eu!
Pedro, um dos amigos de Jesus, retrucou:
-  Se for você mesmo, faça que eu também 
caminhe sobre as águas ao seu encontro.
-  Vem! -  falou Jesus.
Pedro colocou um pé na água, depois o outro 
e viu que era possível caminhar. Deu alguns 
passos, mas logo sentiu medo e começou a 
afundar. Gritando, pediu ajuda:
-  Senhor, salva-me!

Jesus estendeu a mão e o segurou, dizendo:
-  Homem fraco na fé, por que você duvidou?



A  SANTA a  IA
Mateus 26; Marcos 14; Lucas 22; Joao 13

Jesus sabia que algo muito triste estava 
para acontecer. Por isso, reuniu seus 
amigos para uma ceia e lá lhes ensinou 

uma porção de coisas.
Durante a ceia, Jesus amarrou um avental 
na cintura e começou a lavar os pés de seus 
amigos, em um gesto de humildade. Com 
isso, ele quis nos mostrar que devemos sempre 
estar dispostos a servir uns aos outros.
Logo em seguida, ele pegou o pão, 
agradeceu a Deus Pai e falou;

1 3

-  Este pão é o meu corpo, que será entregue 
a todos vocês.
Depois fez a mesma coisa com o vinho, dizendo:
-  Este vinho é o meu sangue, que será 
entregue a todos vocês.
Jesus ainda acrescentou:
-  Todas as vezes que vocês se reunirem
e fizerem esse gesto se lembrando de mim, 
estarão recordando o meu sacrifício*.
Jesus falava assim porque sabia que 
sua morte estava próxima.

*  É  p or isso que hoje se comunga na missa. Na Primeira 
Eucaristia, as crianças participam, pela primeira vez, 
da ceia de Jesus.



JESUS í  CONDENADO
Mateus 27; Marcos 15; Lucas 23; João 18

Terminada a ceia, Jesus sentiu uma 
profunda tristeza e convidou aiguns 

de seus discípulos para orar com ele.
Subiram, então, a um lugar chamado 
Monte das Oliveiras.
As autoridades religiosas e os políticos 
romanos da época estavam incomodados 
com a fama de Jesus junto ao povo, por isso 
buscavam uma maneira de fazê-lo ficar quieto.
Assim, enquanto Jesus rezava,
Judas Iscariotes, que era um dos discípulos,

indicou aos guardas romanos onde o Mestre 
estava, entregando-o aos políticos romanos. 
Por causa disso, até hoje Judas é conhecido 
como o discípulo traidor.
Jesus foi preso e condenado 
a morrer pregado em uma cruz.
Na cruz, Jesus rezou:
-  Pai, em suas mãos eu entrego o meu espírito.
Depois disso, o céu ficou escuro em pleno 
dia. A terra tremeu, rachando até as pedras. 
Jesus havia morrido. Vendo tudo aquilo, 
muitos dos guardas afirmaram:
-  Ele era o Filho de Deus de verdade.
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JESUS VENCE A  MORTE
Mateus 28; Marcos 16; Lucas 24; Joao 20

pesar de muito triste, a morte de Jesus 
foi necessária. Esta era a única 

forma de ele vencer nosso pior inimigo: 
a morte que nos impedia, desde Adão e Eva, 
de entrarmos no paraíso.
Depois de três dias, Jesus ressuscitou 
e abriu as portas do paraíso para toda 
a humanidade. Ele garantiu a todos nós 
um lugar junto com ele no céu.
Essa vitória é chamada de ressurreição.
É por isso que nossa vida 
aqui na terra é uma passagem 
para chegarmos um dia ao paraíso.
Jesus mesmo disse:
-  Eu vou para o céu preparar um lugar 
a vocês, pois na casa de meu Pai 
há muitas moradas.



JESUS REAPARECE
Mateus 28; Marcos 16; Lucas 24; Joao 20

Os amigos de Jesus estavam tristes.
Eles ainda não sabiam que Jesus 

havia ressuscitado.
Em um domingo, enquanto eles estavam 
reunidos, Jesus apareceu para eles e disse:
-  Não tenham medo, a paz esteja com 
todos vocês!
Os discípulos levaram um susto e demoraram 
a acreditar que era Jesus de verdade. Porém, 
Jesus começou a recordar tudo aquilo que

Deus já havia feito pelo povo de Israel.
Assim, a mente deles se abriu 
e puderam acreditar.
A felicidade tomou conta dos discípulos, 
que diziam:
-  Nós vimos o Senhor, ele está vivo!
Jesus apareceu durante quarenta dias para 
seus amigos, sempre prometendo:
-  Eu vou para a casa do Pai, e, para que 
vocês não fiquem sozinhos, meu Pai enviará 
o Espírito Santo para defendê-los de todos 
os perigos.
E os discípulos acreditaram. □



o es pír ito  s a n t o
Atos dos Apóstolos 2

Cinquenta dias após a ressurreição de 
Jesus, os discípulos e algumas mulheres, 
entre elas a mãe de Jesus, Maria, estavam 

reunidos em uma casa.
Eles também estavam com medo de serem 
perseguidos. Porém, um grande milagre 
aconteceu: um forte vento entrou no lugar 
onde estavam, e uma língua de fogo começou 
a pousar sobre suas cabeças.
Começaram, então, a falar idiomas diferentes, 
e todo mundo entendia todo mundo, sem 
confusão. Esse acontecimento é chamado de 
Pentecostes e significa que a mensagem 
de Jesus deve ser anunciada a todas as 
nações, porque a salvação é um presente 
de Deus para qualquer pessoa.
Os discípulos compreenderam que eles 
haviam recebido o Espírito Santo prometido 
por Jesus e, a partir desse momento, 
se encheram de coragem para levar os 
ensinamentos do Mestre adiante. Eles se 
lembraram do que Jesus havia dito:
-  Eu ainda tenho muitas coisas para ensinar, 
mas vocês ainda não podem compreender;

porém, quando o Espírito vier, ele ensinará 
toda a verdade.



A  MISSÃO DOS DISCÍPULOS
yAfos dos Apóstolos 2

Depois de Pentecostes, os discípulos 
começaram a percorrer o mundo 

anunciando a Palavra de Jesus.
Em cada lugar por onde passavam também 
faziam muitos milagres, pois Jesus estava 
com eles pelo Espírito Santo.

Muita gente se converteu e confiou na 
mensagem de esperança pregada pelos 
amigos de Jesus.
O batismo era a marca de que uma pessoa 
havia aceitado Jesus, e pelo batismo os novos 
discípulos também recebiam o Espírito Santo. 
Um dos convertidos foi Paulo, que disse uma 
frase linda: -  Já não sou eu que vivo, é Jesus 
Cristo que vive em mim.
Muitos dos amigos de Jesus foram perseguidos 
durante muito tempo, mas nada nem ninguém 
conseguiu calar suas vozes.

□



A  HISTÓRIA CONTINUA
Mateus 28

Essa história não tem fim.
Nossos antepassados deixaram de 

presente a fé para nossos tataravós, bisavós 
e avós, que batizaram nossos pais e, hoje, 
somos nós os herdeiros de todas as 
promessas de Deus.
Jesus e seus ensinamentos continuam vivos.
E somos convidados a fazer como os 
discípulos de Jesus: anunciar, sem medo, 
sua mensagem de amor.
Hoje, somos nós os amigos e discípulos 
de Jesus.
Fazemos parte de uma grande família, 
somos o povo de Deus, irmãos na fé 
em Cristo.
Quando o desânimo aparecer, vale a pena 
lembrar o que Jesus disse:
-  Eu estarei com vocês todos os dias, 
não tenham medo, eu venci o mundo.



ENCERRAMENTO
Pronto!
Trabalho cumprido.
A encenação foi um sucesso e o resultado 
dessa grande aventura foi o desejo, de todos, 
de continuar vivendo de verdade 
os ensinamentos de Deus. Dessa brincadeira, 
a Turma da Mônica nunca mais 
vai se esquecer...



impressão e acabamento: 
INTERGRAF IND. GRÁFICA LTDA.

Rua André Rosa Coppini, 90 - Planalto - 09895-310 
São Bernardo do Campo, SP -  Brasil 

Fone/Fax: (11)4391-9797



A  Bíblia é cheia de histórias lindas e 
emocionantes. Seus textos trazem 

mensagens de paz, de respeito e de amor.
Ao conhecê-los a Turma da Mônica teve uma 
ideia muito boa: encenar as passagens de que 
mais gostaram. As histórias escolhidas resumem, 
em ordem cronológica, o plano de amor e 
salvação que Deus tem para nós. A turma 
representou a história da Criação, de Moisés, de 
Sansão (não é o coelho da Mônica, não!) e Golias; 
e também a vida de Jesus e de seus seguidores, 
Minha primeira Bíblia é um jeito muito legal 
e divertido de você chegar bem pertinho de Deus 
e guardar seus ensinamentos para toda a vida.
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