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Dinâmicas
para trabalhar
a Bíblia



No caminho de Deus 

 
Objetivo: Perceber a importância da Palavra de Deus em nossa vida 

Prepare o ambiente: Faça um caminho no chão com pedras e no centro coloque 
desenhos de pés cortados, que podem ser feitos de cartolina colorida. E no final do 
caminho, coloque a Bíblia aberta, com uma vela acesa e flores ao lado. E uma Bíblia 
fechada, com uma vela apagada e flores murchas do outro lado. 
 

 

Em um recipiente bem bonito, como uma grande taça por exemplo, coloque vários 
pirulitos em formato de pezinhos, encontrados em qualquer loja de doces, que deverão 
ser lavados e secos, para que possam ser utilizados na hora da dinâmica. (Lavados e 
secos, mas continuam na embalagem). E encha uma caixinha a sua escolha com 
balinhas ou jujubas no formato de coração. 

Use também flores, crucifixo, para criar um ambiente bem legal e interessante. Que 
possa provocar na crianças aquela sensação de: O que vais acontecer por aqui? 
 
Os receba com bastante alegria, beijinhos, abraços e peçam que sentem nas cadeiras 
que já estarão em círculo, em torno daquele bonito cenário que você já montou no 
chão.(Para montar o seu ambiente, forre o chão com TNT) 

Dinâmica: 
 
Inicie perguntando as crianças o que é a Bíblia para cada uma delas? (Deixem que 
falem) 
 
Vocês leiam a Bíblia, crianças? Sempre! Diariamente? Porque? 
 
Vocês sabiam que nela está contida a Palavra de Deus e que ela ilumina o nosso 
caminho? 
 
Alguém aqui já leu a Bíblia inteirinha? 
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Vamos agora fazer uma experiência? 
 
Muitas pessoas dizem que a Bíblia tem muitas estórias, é muito grande e às vezes, até 
chatinha para ser lida diariamente. E o mais engraçado é que muitas dessas pessoas 
nunca experimentaram parar um minutinho para ler algum livro que faz parte da Bíblia. 
Então, como podemos saber se ela é legal ou não se nós não a experimentarmos? 
 
Peguem cada um 1 pirulito dentro da taça e reparem o formato do pezinho. Pensem 
que são seus pés, em direção aos caminhos de nosso amigo Jesus. Agora coloquem na 
boca sem tirar a embalagem e sintam o sabor... (Explique que os pirulitos foram 
lavados) e deixem falar, pois com certeza reclamarão. Agora retirem a embalagem e 
experimentem o doce sabor... 
 
Assim é a nossa vida com a Palavra de Deus. Devemos lavar o nosso coração, rezar e 
pedir a luz do Espírito Santo para iluminar a nossa mente, para que assim possamos 
ouvir e sentir o que Deus nos fala. 
 
Peçam para que reparem na diferença das duas Bíblias, fechada e aberta. Quando em 
nossa casa a Bíblia fica exposta, servindo apenas para enfeite, ela fica cheia de poeira e 
assim fechada, não podemos ouvir Deus falando conosco. Nossa vida fica apagada 
como essa vela e nossas flores do coração, murcham, nos deixando tristes. 

Já o contato diário com a Bíblia, acende a luz do nosso coração, abre os nossos ouvidos 
para ouvir o que Deus quer falar conosco e deixam nossas flores bonitas e cheias de 
vida. 
 
Mas também há um porém... 

Onde devemos guardar as Palavras de Deus em nossa vida? (Deixar que respondam) 
 
No coração! (Pedir que peguem suas balinhas ou jujubas de coração e ofertar ao seu 
amigo ao lado. 

Exatamente. Em nosso coração para que assim possamos passar para os nossos irmãos 
e não guardá-la conosco... 

Termine a dinamica falando da importância da Palavra de Deus em nossa vida e pedindo 
que não esqueçam de levar a Palavra de Deus a cada encontro da catequese. 
 
(Escreva a Oração do Espírito Santo numa cartolina) e termine fazendo essa oração com 
eles. Imprima uma imagem da Biblia e dê para colorir. 

 
 

 

 



Chamada bíblica  

A equipe é dividida em times. O catequista cita uma letra do alfabeto e os grupos têm 
50 segundos para escrever o maior número possível de nomes próprios que comecem 
com aquela letra. Isso deve se repetir várias vezes e no final ganha o time que alistou o 
maior número de nomes. 

 

 

 

 

 



Entronizando A Palavra de Deus em minha Vida 

 
Objetivo: Entronizar a Palavra de Deus na minha Vida 

1º momento – Minha intimidade com a Palavra de Deus 
O catequista prepara com antecedência um local adequado para a entronização da 
Bíblia. Depois recepciona os catequizandos com questionamentos em relação a Bíblia. 
 
Onde a Bíblia é guardada em minha casa? Quem mais ler a Bíblia em minha família. 
Qual a passagem bíblica que mais me chama atenção? 

2º momento – Entronizando a Bíblia! 
Agora é só seguir em procissão até o local da entronização. É importante que a Bíblia 
esteja guardada em um recipiente bem enfeitado (usar a criatividade) e deve seguir 
atrás da procissão. 
 
Quando chegar ao local, a fila para e fica em posição de fila indiana (As duas filas de 
frente um com o outro). 
 
A pessoa que vier com a Bíblia deve retirar do recipiente, com muito respeito beijá-la, 
dirigir-se até o primeiro participante e entrega-la dizendo: 
―Recebe a palavra da salvação! Este recebe, beija-a e entrega ao que está à sua frente 
e diz o mesmo. 
 
Os outros devem fazer o mesmo até chegar ao altar onde o ultimo participante se 
ajoelha diante do altar e diz: 
 
― Eis aqui a Palavra da nossa Salvação! 
 
Ele coloca a Bíblia no local e começa com um sussurro e vai aumentando 
progressivamente até gritar: "Estou diante da tua palavra senhor; fala que teu servo te 
escuta"! pedir que todos repitam. 

3º momento – Falando com Deus 
Agora de Joelhos todos rezam: 
Oração: Senhor te pedimos perdão pelas nossas ofensas, pois temos ofendido ao 
senhor, por pensamentos palavras e obras, e queremos limpar o nosso coração para 
nos colocar diante da Tua Palavra, porque a pureza do coração e a humildade são 
características fundamentais para a escuta e compreensão da mensagem divina. Nos 
colocamos na tua presença e rezamos um Pai Nosso tentando olhar para cada um de 
nós como o Senhor nos olha. Pai Nosso... Pedimos ao Pai o dom do Espírito Santo 
porque a Bíblia é um livro inspirado por Deus e, portanto, deve ser lido e interpretado 
com a ajuda do Espírito Santo. Dá-nos senhor, o dom do entendimento. Amém. 
Ler a passagem 2 Tm 3, 16-17. 

4º momento – Cantando com Deus 
Cântico: Santo livro, Santo livro, louvado seja Deus por seus autores, louvado seja Deus 



por seus leitores, Santo livro, Santo livro, 
Santo livro que me ensina a contemplar. Santo livro, Santo livro, Santo livro que me 
ensina a caminhar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Palavra chave 

Objetivo: Motivar o estudo bíblico e aprender localizar as citações Bíblicas. 

Participantes: Indefinido. 
 
Tempo Estimado: 10 a 15 minutos. 
 
Material: Bíblia. 
 
Descrição: Essa brincadeira segue uma certa lógica que será explicada para o grupo; 
 
- A lógica é: Com a palavra chave na mão, deve-se com o auxílio da Bíblia, procurar um 
versículo que se enquadre com a palavra chave. Anotar esse versículo e a citação 
Bíblica. 
 
- Exemplo: casamento: No terceiro dia, houve uma festa de casamento em Caná da 
Galiléia, e a mãe de Jesus estava aí. (Jo 2, 1) 
 
- Outras sugestões de palavras-chave: 

- pedra, pedreira, pedregulho ("Tu és Pedro") 

- pobre, pobreza ("bem aventurados os pobres...") 

- oração, oratório, templo, culto ("Jesus se afastava da multidão para rezar") 

- criança ("deixai vir a mim os pequeninos) 

- mulher ("tua fé te salvou") 

- semente ("se tu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, serás salvo") 

- ouvido ("as minhas orelhas ouvem a tua voz") 

 

  

 

 

 

 

 



Palavra que transforma 

 
Objetivo: Fazer o grupo refletir de que forma assimilarmos a PALAVRA DE DEUS em 
nossas vidas  

Material: uma bolinha de isopor, um giz, um vidrinho de remédio vazio, uma esponja e 
uma vasilha com água. 
 
Desenvolvimento: Primeiro se explica que a água é a palavra de Deus e que o objeto 
somos nós, depois se coloca a água na vasilha, e alguém mergulha o isopor, após ver o 
que ocorre com o isopor, mergulhar o giz, depois a vidro de remédio e por último a 
esponja. 
 
Então refletimos: 
- Como a Palavra de Deus age na minha vida? 
- Eu estou agindo como o isopor que não absorve nada e também não afunda ou 
aprofunda? 
- Ou estou agindo como o giz que guarda a água para si sem partilhar com ninguém? 
- Ou ainda agimos como o vidrinho que tinha água só para passar para os outros, mas 
sem guardar nada para si mesmo? 
- Ou agimos como a esponja absorvendo bem a água e mesmo espremendo 
continuamos com água? 
 
Iluminação Bíblica: Is 40,8; Mt 7,24; 2Tm 3,16. 

Isaías 40,8 
A erva seca, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus se realiza sempre. 
 
Mateus 7,24 
24 «Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é como o homem 
prudente que construiu sua casa sobre a rocha. 
 
Segunda Carta de São Paulo a Timóteo 3,16 
16 Toda Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para refutar, para corrigir, 
para educar na justiça. 

 

 

 

 

 

 



Palavra iluminada 

 
Objetivo: Verificar a opinião do grupo com relação a algum tema baseado em passagens 
bíblicas 

Participantes: 7 a 15 pessoas 
 
Tempo Estimado: Indefinido 
 
Material: Uma vela e trechos selecionados da Bíblia que tratem do assunto a ser 
debatido. 
 
Observação: Para grupos cujos integrantes já se conhecem, a parte relativa à 
apresentação pode ser eliminada da dinâmica. 
 
Descrição: A iluminação do ambiente deve ser serena de modo a predominar a luz da 
vela, que simboliza Cristo iluminando os nossos gestos e palavras. Os participantes 
devem estar sentados em círculo de modo que todos possam ver a todos. O 
coordenador deve ler o trecho bíblico inicial e comentá-lo, sendo que a pessoa a sua 
esquerda deve segurar a vela. Após o comentário do trecho, a pessoa que estava 
segurando a vela passa a mesma para o vizinho da esquerda e se apresenta ao grupo. 
Em seguida esta pessoa realiza a leitura de outro trecho da bíblia indicado pelo 
coordenador e faz seus comentários sobre o trecho. Este processo se realiza 
sucessivamente até que o coordenador venha a segurar a vela e se apresentar ao 
grupo. Então, o coordenador lê uma última passagem bíblica que resuma todo o 
conteúdo abordado nas passagens anteriores. Após a leitura desta passagem, os 
integrantes do grupo devem buscar a opinião do grupo como um todo, baseado nos 
depoimentos individuais, sobre o tema abordado. Quando o consenso é alcançado 
apaga-se à vela. Por último pode-se comentar a importância da Luz (Cristo) em todos os 
atos de nossas vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Partilha 

Participantes: Indefinido. 
 
Tempo Estimado: 15 minutos. 
 
Material: lápis ou caneta e uma folha de papel em branco para cada participante. 
 
Descrição: Formar um circulo e entregar uma folha em branco para cada participante, 
juntamente caneta ou lápis. 
Pedir para todos iniciarem uma Historia qualquer que simboliza o seu cotidiano dentro 
da comunidade, da igreja. 
Cada membro terá 35 segundos para essa parte e depois deste tempo passa para o 
membro da esquerda do grupo. 
Pedir para um membro do grupo levar uma historia concluída e partilhar alguns fatos e 
falar se a historia terminou do jeito que ele estava imaginando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viver a Palavra de Deus 

 
Duração: 10min. 
 
Material: uma tigela ou copo com água, um giz, uma pedra e uma esponja. 
Esta dinâmica trata-se dos participantes perceberem a importância de viver e transmitir 
a palavra de Deus aos outros. 
 
Desenvolvimento: Coloque a tigela de água em local visível e vá mergulhando um a um 
os objetos e promovendo debate, sobre a reação de cada peça à água e comparando 
com a forma das pessoas vivenciarem a Palavra de Deus. Também pode tomar algum 
texto Biblíco que fale sobre evangelização, entrega e mudança de vida; não vou citar 
nenhum porque a dinâmica vem ao encontro da realidade que o dirigente e de cada 
grupo. 
 
1. água: fonte que restaura e purificação e que gera vida. 
Simboliza aqui a Palavra e o agir de Deus na sua vida. 
 
2. giz: feito de cal e que absorve para si toda água. 
Simboliza pessoas que recebem a Palavra de Deus mas ficam só prá si, deixando de 
anunciar e testemunhá-la; 
 
3. pedra: material rústico que não deixa que nada penetre dentro de si. 
Pessoas que se fecham e não deixam que a Palavra de Deus as transforme e molde suas 
vidas como vaso nas mãos do oleiro; 
 
4. esponja: depois de molhada absolve uma certa quantidade de água, assim que apertá-
a ela transmite o que tem de mais precioso dentro de si que é a água que purifica e 
restaura. É a pessoa que absorve, escuta a Palavra de Deus, e deixa que transforme e 
modifique sua vida; tornando também testemunha fiel do Reino de Deus.  
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