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QUEBRA-GELO  

Bola e Boliche 

Material: Uma bola tamanho médio e 6 garrafas de 

refrigerante com um pouco de areia ou água dentro. 

Use os papéis com as palavras do versículo bíblico de 

hoje e cole-os nas garrafas de maneira que possam ler 

o versículo enquanto jogam. 

O líder deverá riscar uma linha no chão, marcando 

alguns metros, e colocar as garrafas agrupadas. Se 

possível, coloque as garrafas em frente a uma parede 

e, assim, você evitará fazer grandes caminhadas em 

busca da bola. Cada participante tem o direito de fazer 

três lançamentos, valendo 1 ponto para cada garrafa 

que conseguir derrubar. As garrafas somente serão 

recolocadas se o jogador tiver conseguido derrubar 

todas, caso contrário, poderá acontecer de um jogador 

ter menos garrafas para derrubar. O alvo é derrubar 

todas as garrafas. Se um jogador conseguir derrubar 

todas as garrafas, mesmo que usando todas as três 

tentativas, ganhará 5 pontos adicionais. 

Normalmente, as partidas acontecem até 30 pontos. 

Quem conseguir chegar aos 30 pontos primeiro será o 

vencedor. 

Ao final da brincadeira converse com as crianças sobre 

nunca desistirem diante de uma dificuldade. Lembre-

os que nos momentos difíceis, devemos chamar por 

Jesus e crer que Ele tem todo o poder no céu e na terra. 

Ele venceu todas as dificuldades por você! 

 

Versículo bíblico:  

“Disse Jesus: Deus me deu todo o poder no céu e   

na terra.” (Mateus 28:18) 

 

Oração breve 

Ore pedindo que Deus manifeste sua presença no 

encontro. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: JESUS TEM TODO PODER. 

Texto bíblico: Lucas 8:23-27.  

MUITO MAIS QUE UM SUPER-HERÓI 

Jesus tem todo o poder, muito mais que qualquer 

super-herói. A grande diferença entre a história de 

Jesus e as histórias dos super-heróis é que as histórias 

dos super-heróis são apenas histórias, enquanto a 

história de Jesus aconteceu de verdade. Vamos 

conhecer sete diferenças que mostram como Jesus é 

muito melhor que todos os super-heróis. 

1. Um super-herói não existe! Jesus está vivo! 

2. Um super-herói tem fraquezas. Jesus é perfeito! 

3. Um super-herói só age na terra. Jesus tem todo 

poder no céu e na terra. 

4. Um super-herói não divide o seu poder com 

ninguém. Jesus usa pessoas para realizar milagres no 

seu nome.  

5. Um super-herói ajuda as pessoas. Jesus morreu em 

seu lugar! 

6. Um super-herói pode morrer e deixar de existir. 

Jesus vive para sempre! 

7. Um super-herói vive sozinho. Jesus vive dentro de 

você! 

Com quem você quer se parecer, com Jesus ou com um 

super-herói? É bom saber que Jesus não se parecia 

com nenhum super-herói. Além de todas essas 

diferenças, Jesus também não agia como um super-

herói age, sabe por quê? Porque o super-herói gosta 

de mostrar sua força e de ser elogiado pelas pessoas, 

todavia, Jesus não era assim, pois essa maneira de agir 

não agrada a Deus. Jesus era humilde! Jesus servia as 

pessoas por amá-las profundamente, e os super-

heróis não têm esse tipo de amor poderoso. 

Se você quer se parecer com Jesus, você precisa gastar 

tempo lendo a Bíblia, conhecendo mais sobre Ele. 

Algumas crianças gastam todo o seu tempo vendo 

televisão e depois, elas só pensam em imitar os 

personagens dos desenhos e dos filmes que assistem. 

Outras, gastam horas com o vídeo game e, depois, 

querem lutar e brigar da mesma maneira que os 

personagens do vídeo game brigam. Contudo, tem 

uma brincadeira bem melhor que essa! É brincar de ser 

como Jesus! Mas, para isso, você precisa conhecer as 

histórias de Jesus na Bíblia. Se você ficar assistindo  
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desenhos e filmes sobre super-heróis, você poderá até 

tentar, mas você não ficará parecido com eles. 

Entretanto, se você conhecer Jesus, você será como 

Ele é!  

SÓ JESUS TEM TODO PODER NO CÉU E NA TERRA  

Quando os discípulos ficaram em apuros, eles 

chamaram por Jesus, e Ele os ajudou. Jesus acalmou o 

vento pelo poder de sua Palavra. Jesus não precisou 

gritar, Ele apenas falou com autoridade. Jesus queria 

que seus discípulos tivessem fé para agir, por isso, Ele 

perguntou a eles: “onde está a fé de vocês?” 

A tempestade dessa história representa as situações 

difíceis em sua vida e na vida de sua família, mas, se 

você tiver fé, Jesus pode transformar essa situação 

difícil em bênção. Creia em Jesus! Pois como 

aprendemos no versículo de hoje Deus deu a Jesus 

todo o poder no céu e na terra. 

 

COMPARTILHAMENTO 

1. O que aconteceu enquanto Jesus estava no barco 

com os discípulos? Resposta: Veio uma tempestade. 

2. O que Jesus estava fazendo no momento da 

tempestade? Resposta: Dormindo.  

3. O que os discípulos fizeram? Resposta: Chamaram 

por Jesus. 

4. O que Jesus fez depois que acordou? Reposta: Ele 

deu uma ordem, acalmando o vento e o mar. 

5. Quem é o único homem que tem todo poder no céu 

e na terra? Resposta: Jesus. 

6. Quem se lembra das sete diferenças de Jesus e dos 

super-heróis? Resposta: (Individual de cada criança). 

7. Jesus se parecia com um super-herói? Resposta: 

Não. 

8. O que a tempestade no mar representa em sua 

vida? Resposta: Situações difíceis. 

9. Depois que Jesus acalmou a tempestade, o que Ele 

perguntou aos discípulos? Resposta: Onde está a sua 

fé!  

10. Você crê que Jesus pode mudar qualquer situação 

ruim em sua vida? Resposta: (Individual de cada 

criança).  

 

 

11. O que a Bíblia diz em Mateus 28.18? Resposta: 

Disse Jesus: Deus me deu todo o poder no céu e na 

terra. 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Tire uma foto do encontro para registrar esse 

momento e publique no seu Instagram. Lembre-se de 

marcar a gente: @minipibjc e @pibjc.  

No próximo domingo, dia 29/05 às 9h faremos o 

encerramento da campanha do Mês da Família. Venha 

com sua família cultuar junto com a gente!  

O Culto MINI acontece todo domingo às 18h30 no 

auditório do MINI no mezanino.  

Lembre-se de responder o relatório no app. 

 

Tenha uma semana abençoada! 

 

 

 





   

 

 

 

 

 

CARTA 13 – JESUS TEM TODO PODER 

ATIVIDADE  
 CÉLULA 

 

COMPLETE O VERSÍCULO! ACHE AS PALAVRAS DENTRO DA FIGURA, COMPLETE O VERSÍCULO 

ABAIXO E PINTE O DESENHO:  

 

“DISSE ________________________ : DEUS ME DEU TODO O _________________________ NO  

 

CÉU E NA __________________________”. (MATEUS 28.18) 

 

 

 


