
Nesta aula bíblica, começaremos a série sobre Música,  aprendendo um pouco sobre a sua
história no contexto bíblico. Introduziremos o conceito de louvor, o livro dos Salmos e alguns
instrumentos musicais  do período.  Refletiremos como a música cristã pode fazer parte do
nosso dia a dia, enchendo a nossa casa com a doce presença do Espírito de Deus!

 Introduzir o conceito de louvor e a história da música no contexto bíblico.
 Aprender a diferença entre instrumentos de sopro, corda e percussão. 
 Conhecer os instrumentos bíblicos mais citados, como trombeta, címbalo, flauta, lira,

harpa. 
 Relembrar os Salmos que as crianças conhecem e apresentar o contexto musical deste

livro da Bíblia. 
 Refletir nas palavras do Apóstolo Paulo em Efésios 5:18-20. 

Teatro
 Fantoches da professora Ana, maestro Joaquim e aluna Fifi. 
 Impressão do versículo bíblico Efésios 5:18-20. 

Livros sobre Música
 Livros infantis que falem sobre música e instrumentos musicais, em especial aqueles

acompanhados com recursos sonoros (Vide Referências). 

Alternativa
 Caso não seja possível providenciar livros temáticos, imprimir imagens da Internet e

pesquisar vídeos com o som dos instrumentos mencionados no roteiro. 

Professora: Bom dia, crianças, bem-vindas à nossa escola dominical. Hoje nós temos um 
convidado muito especial. Gostaria de apresentar para vocês o Maestro Joaquim. 

Maestro: Bom dia, professora Ana. Mas olha só, que meninada bonita tem na escola dominical
desta casa! Muito prazer em conhecer vocês. Como vocês se chamam?

Apresentações. 



Professora: Convidei  o  Maestro  Joaquim  para  nossa  escola,  porque  a  música  é  muito
importante na Bíblia e, também, na história do cristianismo, não é verdade, maestro?

Maestro: Sim, sim. A música aparece ao longo de toda a Bíblia e é uma parte importante do
culto cristão,  uma parte que chamamos de “Louvor”,  porque a música é uma maneira de
louvarmos a Deus!

Fantoche Fifi: Professora, o que é louvar a Deus?

Professora: Louvar  significa  elogiar,  exaltar,  dar  glórias  a  Deus.  É  uma  maneira  de
agradecermos por tudo que Jesus é na nossa vida. E uma das formas que utilizamos para
louvar ao Senhor é através da música. 

Maestro: Antigamente, milhares de anos atrás, as pessoas já tocavam instrumentos musicais
para cultuar ao Senhor, como o shofar, que é feito de chifre de carneiro. Outro instrumento
muito importante naqueles tempos eram as trombetas. É  um instrumento tão poderoso e
majestoso que no livro de Apocalipse (1:10), na Bíblia, a trombeta foi comparada à voz de
Deus!

Professora: A Bíblia também cita vários músicos, não é mesmo, maestro? Como o rei Davi, que
tocava  harpa,  e  Miriã,  que  tocava  tamborim,  que  é  um  instrumento  parecido  com  um
pandeiro. 

Maestro: Naquele tempo eles tocavam, ainda, a lira,  que é um instrumento de cordas,  os
címbalos, que são pratos metálicos para se fazer a percussão, que é o ritmo, e instrumentos de
sopro, como flautas. Havia corais  e bandas que tocavam nos cultos do templo, a igreja de
antigamente.  Muitos  destes  instrumentos  antigos  são  usados  até  hoje,  especialmente  nas
orquestras. A música, na Bíblia, faz parte não só da vida da igreja, mas, também, do cotidiano
das pessoas. Músicas alegres eram tocadas nas festas e nas colheitas, como podemos ler no
livro de Isaías (16:10). 

O livro de Salmos, na Bíblia, é composto por poemas, hinos e cânticos, que eram cantados nos
cultos. Ao longo deste livro, podemos encontrar vários versículos sobre louvor e instrumentos
musicais, como o Salmo 150, que nos convida a louvar a Deus ao som de trombetas, címbalos,
harpas, cítaras, tamborins e flautas! 

Professora: Crianças, vocês se lembram de algum Salmo da Bíblia?

Lembrar com as crianças os Salmos que elas conhecem. Ler alguns com elas. 

Professora: Fulano (nome de alguma criança letrada), o apóstolo Paulo também nos fala sobre
a importância dos Salmos. Leia para nós os versículos de Efésios 5:18-20, por favor? 

Leitura  do impresso:  “(...)  encham-se  do Espírito  de  Deus.  Animem-se  uns  aos  outros  com
salmos, hinos e canções espirituais. Cantem, de todo coração, hinos e salmos ao Senhor. Em
nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai.” Efésios
5:18-20, versão NTLH

Explicar  que  podemos  escolher  encher  nossas  falas  de  coisas  ruins,  reclamações,  etc.  ou
podemos falar coisas boas,  palavras de gratidão a Jesus por tudo. Quando somos gratos e
cantamos louvores, a alegria e a paz do Espírito de Deus enchem a nossa casa! Sentimos Jesus
pertinho da gente. 

Maestro: Professora, vamos agora na biblioteca conhecer mais sobre os instrumentos musicais
através dos livros?



Levar as crianças para conhecer o som, a história e a aparência dos instrumentos musicais,
especialmente alguns dos mencionados na aula de hoje. 

Ao longo da semana:

 Relembrar a importância da música na nossa vida, no contexto bíblico e nos cultos
cristãos. 

 Reforçar o conceito de louvor. Cantar corinhos e hinos com as crianças. Ouvir música
sacra cristã. 

 Ler e estudar os livrinhos sobre música. 
 Refletir no conselho do apóstolo Paulo sobre prestarmos atenção naquilo que a gente

fala. Precisamos encher nossa boca com coisas boas, cânticos de louvor e palavras de
gratidão a Deus por tudo. Aproveite momentos em que a criança esteja, por exemplo,
murmurando. No lugar de reclamações, apesar dos tempos tão difíceis, explique que
se nós louvarmos a Jesus sentiremos o nosso lar cheio de alegria vinda do Espírito de
Deus! 

Criança com deficiência visual:
 Caso tenha instrumentos musicais em casa, mesmo que de brinquedo, coloque nas

mãos da criança para que ela possa tocar e diferenciar instrumentos de sopro, cordas
e percussão. 

 Estude os livros com recursos sonoros, em especial o “Instrumentos Musicais – Editora
Usborne”. 

 Se  não  tiver  acesso  aos  livros,  substitua  por  vídeos  com  sons  dos  diversos
instrumentos, que podem ser facilmente encontrados na Internet. 

              

Fantoches da professora Ana e aluna Fifi.



Fantoche do Maestro Joaquim. 

Livrinhos sobre música, que serão utilizados nesta nova série de estudos bíblicos sobre música. 



Versículos bíblicos para ler com as crianças na aulinha e durante a semana. 

Fantoches da Professora Ana, Fifi e Maestro Joaquim
Fantoche de professora e do maestro customizados mediante encomenda, confeccionado por
Retalhos e Sonhos. Fantoche da Fifi é o modelo “Fantoche menina”. 
https://www.elo7.com.br/retalhosesonhos

Descobrindo a música: A Orquestra – Edições Usborne
Apresenta  a  estrutura  de  uma  orquestra,  sendo  possível  escutar  o  som  dos  principais
instrumentos e da orquestra como um todo, através de botões interativos. 
https://www.usborne.com.br/nossos-livros/cat%C3%A1logo/produto/6/11331/a-orquestra/

Instrumentos musicais: ouvir, brincar e aprender – Editora Usborne
Possui  diversos  cartões  com  mais  de  setenta  instrumentos  musicais  do  mundo  todo.
Apertando os desenhos dos cartões é possível ouvir o som de cada instrumento. É sensacional.
https://www.usborne.com.br/nossos-livros/cat%C3%A1logo/produto/6/12678/instrumentos-
musicais/ 

A Orquestra dos Amigos – Editora Ciranda Cultural
Ensina os instrumentos de música clássica através de uma história, lindos desenhos inclusivos
e sons de alguns dos principais instrumentos. 
https://www.cirandacultural.com.br/produto/a-orquestra-dos-amigos-17366 

https://www.cirandacultural.com.br/produto/a-orquestra-dos-amigos-17366
https://www.usborne.com.br/nossos-livros/cat%C3%A1logo/produto/6/12678/instrumentos-musicais/
https://www.usborne.com.br/nossos-livros/cat%C3%A1logo/produto/6/12678/instrumentos-musicais/
https://www.usborne.com.br/nossos-livros/cat%C3%A1logo/produto/6/11331/a-orquestra/
https://www.elo7.com.br/retalhosesonhos


Música: Entre no ritmo! – Editora Girassol
Apresenta  instrumentos,  notação,  estilos,  glossário,  dentre  outros  conteúdos  muito  bem
explicados, excelente para crianças mais velhas. Vem com um pôster. 
https://www.amazon.com.br/Musica-Entre-Ritmo-Dan-Green/dp/8539406225

Escola de Música - Publifolhinha
Preferencialmente para crianças mais velhas, são quarenta lições e atividades que fornecem
um panorama do universo musical. Crianças menores podem aproveitar alguns conteúdos com
a ajuda de um adulto. 
http://publifolha.folha.uol.com.br/catalogo/livros/137255/

Dica: Procure os livros não só nos sites das editoras, mas também em outras livrarias, pois às
vezes estão em promoção e o preço é bem melhor. Para comprar livros usados em bom estado
de conservação, acesse o website da Estante Virtual. 

Observação importante: Os produtos e links apresentados neste roteiro não têm nenhum
vínculo comercial com a autora e foram indicados sem recebimento de qualquer benefício,
desconto,  patrocínio  ou comissão.  As  referências  servem apenas como crédito,  facilitando
ainda para os pais encontrarem os itens mencionados nas atividades, caso desejarem. 
 

Ana Cecília Rocha Veiga é evangélica e cresceu no cristianismo. Casada com o médico Alberto
Nogueira Veiga. Mãe de um casal de crianças, para quem estas aulas bíblicas foram preparadas
com muito amor. Professora da UFMG, leciona na Escola de Ciência da Informação e na pós-
graduação PROMESTRE da Faculdade de Educação. 
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