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Célula 

JÚNIOR 

 

 

QUEBRA-GELO  

Antes do juniores chegarem o líder deverá esconder 

em algum lugar no local onde será a reunião um 

brinde. Então, quando chegarem, diga a eles que 

temos um presente escondido em algum lugar e quem 

encontrar poderá levar para casa e desfrutar do 

presente. Deixe que os juniores procurem. Depois 

diga: “Todos vocês começaram a procurar assim que 

eu falei do presente escondido, por quê? Porque vocês 

acreditaram em minha palavra. Assim também deve 

ser em relação à Palavra de Deus. Você precisa 

acreditar e confiar no que está escrito na Bíblia, pois fé 

é acreditar no que Deus diz. 

  

Oração breve 

Ore agradecendo a Deus por Sua Palavra e peça que 

Deus manifeste a sua presença no encontro. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: A PALAVRA DE DEUS GERA FÉ 

Texto bíblico: Mateus 14:22-32  

A PALAVRA DE DEUS GERA FÉ 

Você já sentiu medo de uma chuva muito forte com 

raios e trovões? Imagine isso acontecendo no mar? Os 

discípulos de Jesus viveram essa situação e sentiram 

muito medo. Mas, quando Pedro ouviu a voz de Jesus 

dizendo “Venha!”, ele teve fé para sair do barco e 

andar sobre as águas. Jesus queria ensinar-lhes a usar 

a fé no meio das situações difíceis. Vocé precisa de fé 

para crer em milagres! Pedro teve fé por causa da 

Palavra de Jesus, por isso ele experimentou um 

milagre.  

A FÉ VEM PELO OUVIR 

Pedro teve fé para sair do barco quando ele ouviu a 

voz de Jesus dizendo: “Venha!” É importante que você 

aprenda a ouvir a Palavra de Deus. Por exemplo, 

quando você está na escola e o professor está 

ensinando, você precisa prestar atenção e ouvi-lo para 

conseguir aprender, pois assim as palavras dele 

entrarão em sua mente e você aprenderá o ensino do 

professor. Da mesma maneira, quando você for às 

reuniões da igreja, seja no culto ou na célula, ouça as 

pessoas ensinando sobre a Bíblia, pois quanto mais 

você ouvir, mais você tera fé! Ouvir é importante! 

Vocé precisa aprender a ouvir a voz de Deus para que 

você possa ser usado por Deus. Assim, quando Deus 

lhe mandar falar do amor Dele para alguém, você 

falará, e quando Ele lhe mandar orar com um doente, 

vocé orará. Lembre- se: Pedro não andou sozinho 

sobre as águas, Jesus estava com ele e, da mesma 

forma, Jesus estará com você! 

 

COMPARTILHAMENTO: 

1. Em que situação você precisa ter fé? 

2. Você já ouviu Deus falando com você? Você 

acreditou ou duvidou? Compartilhe como foi.  

3. Você já falou de Jesus para algum amigo ou 

parente? Conte como foi. 

4. Líder, faça uma brincadeira em que o junior 

deverá falar o versículo bíblico. Sugestão:  

“vivo ou morto”. Cada vez que você falar 

“vivo” o junior deverá ficar de pé e repetir o 

versículo, e quando você falar “morto”, eles 

deverão abaixar e ficar em silêncio.   

 

Versículo bíblico: 

“A Fé vem pelo ouvir a Palavra de Deus.” 

Romanos 10.17 

 

ORAÇÃO: 

Termine com uma oração agradecendo a Deus pelo 

encontro. 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

A EBD está de volta! Incentive o junior da sua célula a 

participar conosco. Aos domingos às 10h30 no Centro 

de Celebrações.  

O Culto de Juniores também já retornou. Domingos às 

18h30 no Centro de Celebrações. 

Lembre-se de responder o relatório no app. 

Tenha uma semana abençoada! 


