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1. EQUIPES 
• Roteiro e Coordenação Geral: Loidianne Marinho
• Apoio logístico: Luciane
• Apoio aos Atores: Consuene
• Som: Fábio
• Projeção: Renato
• Fotografia: Lorena e Filipe
• Iluminação: Lucas
• Cuidado com Crianças: Naiane, Patrícia, Michele, Carol e Fabíola
• Duetos: Luíza e Leticia; Yuri e Samuel
• Atores (Vovó e Netinho): Alessandra e Pedro
• Cenário: Priscila e Loidianne
• Filmagem: Uyrah Ramos

2. POSICIONAMENTO NO PALCO
• Lado piano: Teatro e duetos, quando acontecerem
• Centro: coral infantil no tablado
• Lado bateria: equipe de louvor

3. PROJEÇÃO
• Serão projetadas apenas as letras das músicas.

4. ILUMINAÇÃO
• Todo o palco deve estar bem iluminado
• Usar cores claras e alegres durante toda a apresentação

5. CENÁRIO
O cenário usado na encenação será a casa da vovó.

• Como a vovó da encenação é bem velhinha e bem experiente, teremos:
• uma cadeira de balanco para a vovó sentar e várias almofadas no chão
• uma mesinha de chá com louças de porcelana, mesinha com um abajur antigo, 

piano e um quadro antigo
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6. ROTEIRO E ENCENAÇÃO

Música 0 – Entrada Crianças  
Encenação: depois que as crianças e equipe de louvor estiverem posicionadas, entra a 
vovó pela porta principal. Entra a vovó bem devagar, cantarolando um hino conhecido, 
com a voz trêmula E COM A SUA BÍBLIA NA MÃO. Entra pelo corredor principal… no 
caminho pode ir interagindo com o público… falando com as pessoas. Senta numa 
poltrona bem confortável reservada para ela no cenário.
E começa a folhear sua bíblia de capa preta. 
Passam alguns segundos e entra o netinho gritando “VOVÓ, VOVÓ” e chorando. 

NETINHO: Vovó, vovó!  (a netinho entra gritando e chorando, como se estivesse muito 
triste e decepcionado com tudo). 
VOVÓ: O que foi? o que foi? Fique calmo e me conte tudo. 
NETINHO: Ah vovó Hoje o dia foi muito chato. O pior dia da minha vida. 
Ninguém gosta de mim! Os meus coleguinhas da escola falam mal de mim.

Eu não sei o que fazer. Quero ir embora daquela escola. Ninguém gosta de mim, ninguém
me defende. Eu não tenho amigos. (Fala chorando e muito triste)

V: Meu amor, você não precisa ficar assim. Mesmo pequeno você pode ser forte com 
Davi. Você lembra da história de Davi na Bíblia? Ele era pequeno como você, mas não 
teve medo e enfrentou um gigante bem grandão.
N: Lembro sim vovó, mas aquilo foi no passado, pra mim não serve.
V: Ah meu amor! Serve sim. Ouça essa música com atenção. A palavra de Deus é vida e 
ela nos dá poder para vencer qualquer dificuldade. O mesmo Deus que ajudou Davi no 
passado pode te ajudar hoje também.
É COM VOCÊS TONI E CORAL INFANTIL

Música 1 - Eu li na Bíblia, Aline Barros (equipe de louvor e coral)

N: Ah vovó, eu conheço muitas histórias da bíblia, Mas comigo é diferente. Na minha 
cabeça, eu sei que sou pequeno. Não posso enfrentar todo mundo.
V: Meu amor, você lê sempre a bíblia?
N: Não! Só quando eu vou na igreja.
V: Meu amor, isso é muito pouco. Você precisa ler a bíblia todo dia. Se você fizer isso, 
você não vai ter medo de nada, pois Deus vai falar com você e vai te dar forças para 
enfrentar qualquer situação.
Ouça essa música legal que o coral infantil vai cantar

Música 2 - EU VOU OUVIR A VOZ DE DEUS, Turma do Print  (equipe de louvor e 
coral)

N: Ah vovó; não sei não. Eu tenho preguiça. Eu sei que a bíblia é legal, mas dá uma 
preguiça de ler todo dia.
V: Meu amor... quanto mais você ler, mais você vai gostar. Coloca a preguiça de lado 
porque Deus não gosta de preguiça.
N: Não sei não vovó. Como a senhora consegue ler a bíblia todo dia?
V: A bíblia é um livro muito especial; O mais especial de todos. Quando eu leio a Bíblia, eu
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fico bem pertinho de Deus. Ele fala comigo e me dá forças para seguir. Eu também já 
passei por muitas situações difíceis na minha vida; e foi LENDO a palavra de Deus que eu
encontrei forcas para vencer. Venham aqui Luíza e Leticia, venham cantar para a gente. 

Música 3 - A BIBLIA, Diante do Trono  (PLAY BACK) – Luiza e Leticia

Luíza e Letícia usarão o microfone à direita do coral (lado piano)

V: Ei você que está aqui hoje a noite... a bíblia é um livro muito especial
Nela Deus colocou uma coleção de livros.
por isso é importante ler a Bíblia todos os dias e conhecer TODOS os livros da bíblia.

Agora, preste bem atenção porque as crianças vão cantar o nome de todos os livros da 
bíblia! Essa música ajuda a gente a memorizar e não esquecer de nenhum dos livros da 
Palavra de Deus. Cantem crianças!!!

Música  4 - Os livros da Bíblia, Diante do Trono (equipe de louvor e coral)

Yuri e Samuel usarão o microfone à direita do coral (Lado piano)

Você viu meu amor, leia A BÍBLIA. Você vai encontrar forcas para vencer qualquer 
dificuldade, não só hoje na sua escola, mas todos os dias da sua vida. Você precisa ler a 
Bíblia, orar e falar com o Senhor, se você quiser crescer. Essa música que o coral infantil 
vai cantar com a equipe de louvor é bem antiga e muito conhecida. Mas ela tem a fórmula
para você crescer e ficar muito forte. Vamos cantar irmão Toni?

Música 5 - Leia a Bíblia e faca oração, Cristãozinho (equipe de louvor e coral)

V: E ai meu amor, você entendeu agora que vale a pena ler a bíblia?
N: Sim vovó, eu quero ler a bíblia todos os dias e conhecer melhor a Deus. Ele é um 
amigo que não me desampara. Eu quero ter esse amigo todos os dias comigo.

V: Isso mesmo meu amor. Leia a Bíblia e você vai conhecer a Deus cada dia mais. Você 
vai aprender muitas coisas com Ele, vai ver como Ele é Poderoso e não vai ter medo de 
nada. Ele é o melhor amigo que você pode ter. Mesmo que todos falhem com você, Ele 
nunca vai te abandonar e sempre vai te ajudar.
E vocês igreja? Querem conhecer o melhor de todos os amigos? Então leiam a Bíblia! Ela
é a carta de Deus para vocês. 
Venham aqui Luíza e Letícia, ensinem para a igreja mais uma música linda. 

Música 6 - PODES FALAR SENHOR, Diante do Trono (PLAY BACK) – Luiza e Leticia
Luíza e Letícia usarão o microfone à direita do coral (lado piano)

Palavra da Líder do Ministério Infantil  (Loidianne) e depois todos cantam 
novamente a música 1

Música  7  –  Saída Crianças  (PLAY BACK) 
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7. ROTEIRO SIMPLIFICADO

• Música 0 – Entrada Crianças 

• 1a ENCENAÇÃO – SEM MÚSICA

• Música 1: Equipe de Louvor e Coral  = EU LI NA BÍBLIA

• 2a ENCENAÇÃO – SEM MÚSICA

• Música 2 - Equipe de Louvor e Coral  = EU VOU OUVIR A VOZ DE DEUS

• 3a ENCENAÇÃO – SEM MÚSICA

• Música 3 -  Luiza e Letícia (PLAY BACK) - A BIBLIA

Luíza e Letícia usarão o microfone à direita do coral (lado piano)

• 4a ENCENAÇÃO – SEM MÚSICA

• Música 4 - Equipe de Louvor e Coral  =  Os livros da Bíblia

Yuri e Samuel usarão o microfone à direita do coral ( lado piano)

• 5a ENCENAÇÃO – SEM MÚSICA

Música 5 - Equipe de Louvor e Coral  =  Leia a Bíblia e faca oração

• 6a ENCENAÇÃO – SEM MÚSICA

• Música 6 -  Luiza e Letícia (PLAY BACK) - PODES FALAR SENHOR 

Luíza e Letícia usarão o microfone à direita do coral (lado piano)

• Palavra da Líder do Ministério Infantil e depois todos cantam novamente a 

música 1

• Música 1: Equipe de Louvor e Coral  = EU LI NA BÍBLIA

• Música  7  –  Saída Crianças 
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8. ORDEM DO CULTO

Domingo, Noite, 11/12 | Dirigente: 

ATENÇÃO! Deve ser projetado apenas: versículos, músicas e avisos

2o Domingo de Dezembro – DIA DA BÍBLIA

Prelúdio Cantado  ………………………………………………...……….… Equipe de Louvor

• A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para 

sempre. (Salmos 119:160) 

• Cântico 1: Te exaltamos

Boas-vindas

Momento de Louvor e Dedicação de Vida e Bens ………………….……. Equipe de Louvor

• Leitura Bíblica: Leitura Bíblica: Tu és o meu refúgio e o meu escudo; espero na tua 
Palavra. (Salmos 119:114)

• Cântico 2:  Marca de Cristo (OFERTAS)

AVISOS

19h40: APRESENTAÇÃO DAS CRIANÇAS, LOUVOR E TEATRO (35 min)

Reflexão ……………….……………………………………………………………….. 

APELO

BENÇÃO APOSTÓLICA
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9. CONVITE E LOGO
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10. FOTOS
As fotos do musical encontram-se na galeria de fotos da PIBAC:

• Acesse:https://www.flickr.com/photos/pibaguasclaras/albums/72157676179329421
• Musical “A BÍBLIA É UM LIVRO ESPECIAL”, realizado em 11/12/16
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11. LETRAS DAS MÚSICAS

01 - EU LI NA BÍBLIA (Aline Barros)

Eu li na Bíblia e vou contar pra você
Que com Jesus, você pode vencer, Você fica valente, fica obediente, Se vem o mal, 
você vence porque
 Não tem medo de cara feia não, Deus te dá forças pra matar leão, Se Davi venceu 
até gigante, mesmo pequenininho você pode ser

Forte, corajoso como Sansão, 
Amigo de Deus como Abraão
Muito inteligente como Salomão
Você pode ser O QUE DEUS QUER
Use a sua fé (2x)

Oh o oh o oh oh 
Oh o oh o oh oh 

Eu li na Bíblia e vou contar pra você, Que com Jesus, você pode vencer
Você fica valente, fica obediente, Se vem o mal, você vence porque

Não tem medo de cara feia não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu 
até gigante, Mesmo pequenininho você pode ser

Forte, corajoso como Sansão
Amigo de Deus como Abraão
Muito inteligente como Salomão
Você pode ser O QUE DEUS QUER
Use a sua fé (2x)

Lute, lute, lute como Davi lutou
Dance, dance, dance como Miriã dançou
Grite, grite, grite como Josué gritou
E derrube as muralhas na força do Senhor (2x)

Forte, corajoso como Sansão
Amigo de Deus como Abraão
Muito inteligente como Salomão
Você pode ser O QUE DEUS QUER
Use a sua fé (2x)

Você pode ser O QUE DEUS QUER
Use a sua fé
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02 – EU VOU OUVIR A VOZ DE DEUS (Turma do Print)

Eu vou ouvir a voz de Deus, Lendo a minha bíblia a cada dia
Eu vou ouvir a voz de Deus, E obedecer com alegria
Eu vou ouvir a voz de Deus, E seguir a Deus a cada dia
Eu vou ouvir a voz de Deus, Lendo a minha bíblia a cada dia
EU VOU, VOCÊ VAI

Você vai ouvir a voz de Deus, Lendo a sua bíblia a cada dia
Você vai ouvir a voz de Deus, E obedecer com alegria
Você vai ouvir a voz de Deus, E seguir a Deus a cada dia
Você vai ouvir a voz de Deus, Lendo a sua bíblia a cada dia

EU VOU, VOCÊ VAI, ELE VAI?
Ele vai ouvir a voz de Deus, Lendo a bíblia dele a cada dia
Ele vai ouvir a voz de Deus, E obedecer com alegria
Ele vai ouvir a voz de Deus, E seguir a Deus a cada dia
Ele vai ouvir a voz de Deus,  Lendo a bíblia dele a cada dia

EU VOU, VOCÊ VAI, ELE VAI, NÓS VAMOS?

Nós vamos ouvir a voz de Deus, lendo a nossa bíblia a cada dia
Nós vamos ouvir a voz de Deus, e obedecer com alegria
Nós vamos ouvir a voz de Deus, e seguir a Deus a cada dia

Nós vamos ouvir a voz de Deus, lendo a nossa bíblia a cada dia
Nós vamos ouvir a voz de Deus, lendo a nossa bíblia a cada dia

EU VOU, VOCÊ VAI, ELE
VAI, NÓS VAMOS!
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03 – A BÍBLIA  - Diante do Trono

A Bíblia é um livro especial, Com ela aprendo mais sobre Jesus
Ele é meu grande amigo Eu quero O conhecer mais
Vou ler a Bíblia Todo dia, mais e mais

Vou entrar no meu quarto Fechar minha porta
Vamos ficar juntinhos, só eu e o Senhor
Vou pegar minha Bíblia Vou ler com carinho
Sei que Deus vai falar comigo

A Bíblia é o pão que alimenta A fome que está em meu coração
É a palavra de Jesus Que me cura e fortalece
Vou ler a Bíblia Todo dia, mais e mais

Vou entrar no meu quarto Fechar minha porta
Vamos ficar juntinhos, só eu e o Senhor
Vou pegar minha Bíblia Vou ler com carinho
Sei que Deus vai falar comigo.

Vou entrar no meu quarto Fechar minha porta
Vamos ficar juntinhos, só eu e o Senhor 
Vou pegar minha Bíblia Vou ler com carinho
Sei que Deus vai falar comigo.

04 –  OS LIVROS DA BÍBLIA – Diante do Trono

Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juizes, Rute,
Samuel, Samuel, Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias Ester, Jó, 
Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, 
Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, 
Jonas, Miqueias, Naum, Habacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias.
Os trinta e nove livros então, do velho testamento, aqui estão.

Mateus, Marcos, Lucas e João,  Atos, Romanos, Coríntios, Coríntios, 
Gálatas, Efésios, Filipenses,  Colossences, Tessalonicences,
Tessalonicences, Timóteo, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 
Pedro, Pedro, João, João, João,  Judas e Apocalipse de João.
Os vinte e sete livros então do novo testamento aqui estão.
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05–  LEIA A BÍBLIA E  FAÇA ORAÇÃO 

Leia a bíblia e faça oração.Faça oração, Faça oração
Leia a bíblia e faça oração, Se quiser crescer

Se quiser crescer, Se quiser crescer

Leia a bíblia e faça oração. Se quiser crescer

Quem não ora e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê

Quem não ora e a Bíblia não lê
Diminuirá, Diminuirá, Diminuirá

Quem não ora e a Bíblia não lê, Diminuirá

06–  PODES FALAR SENHOR – Diante do Trono

Podes falar, Senhor, Estou ouvindo. Eu quero ser teu amigo
Enquanto as pessoas não te escutam, Nem querem saber de ti
Estou aqui, Querendo te ouvir

Jesus, eu quero te conhecer. Jesus, contigo eu quero parecer
Jesus, eu não mereço mas sei que foi o Senhor quem
Quis ser meu amigo primeiro

INTERLÚDIO

Eu quero ver Senhor, O teu rosto e escutar teu coração
Quero encostar minha cabeça no teu peito e descansar
Na intimidade desta canção

Jesus, eu quero te conhecer. Jesus, contigo eu quero parecer
Jesus, eu não mereço mas sei que foi o Senhor quem
Quis ser meu amigo primeiro (2x)

FALA LUIZA – NÃO PROJETAR: "Senhor Jesus nao tenho pressa.
Quero estar contigo. quero te adorar,quero ouvir a tua voz. a nossa amizade para mim e 
mais Importante do que qualquer outra coisa. me abraça senhor. eu sei que tu estas bem 
pertinho de mim.
Eu Te amo e quero te conhecer a cada dia mais. em teu nome. amem"

Jesus, eu quero te conhecer. Jesus, contigo eu quero parecer
Jesus, eu não mereço mas sei que foi o Senhor quem
Quis ser meu amigo primeiro
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