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Célula 

JÚNIOR 

 

 

QUEBRA-GELO  

“Confiando no guia”  

O líder deverá escolher dois juniores, um será guiado 

e o outro será o guia. Vende os olhos do junior que será 

guiado e o desafie a chegar em um local que 

combinarem (ali terá um bombom esperando por ele). 

Para chegar ao local pré-definido, o junior deverá 

seguir as coordenadas do outro junior que será seu 

guia. O objetivo é que o junior confie na direção 

recebida e, assim, com certeza, chegará ao lugar onde 

o líder prometeu que chegaria e, então, receberá sua 

recompensa. Ao pegar o bombom, ela deverá dizer o 

versículo:  

"A Palavra do Senhor dura para sempre!” 1Pe 1.25 

ORAÇÃO BREVE 

Ore agradecendo a Deus por Sua Palavra e peça que 

Deus manifeste a sua presença no encontro. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: DEUS CUMPRE O QUE PROMETE 

Texto bíblico: Gênesis 12.1-6; 15.1-3; 17.1; 21.1-4  

DEUS CUMPRE O QUE PROMETE 

Deus prometeu abençoar Abraão com “Uma terra 

para ele morar com sua família e um filho”. Mas, 

quando Abraão chegou à terra que Deus prometeu, 

ela era habitada por outras pessoas. Abraão poderia 

ter pensado assim: “Como Deus fala que irá me 

abençoar com uma terra que já pertence a outra 

pessoa? Deus deve ter se enganado!” Mas, Abraão 

não pensou assim, porque pensar assim é o mesmo 

que não ter fé; é não crer naquilo que Deus falou.  

Deus também havia dito que daria um filho a Abraão, 

mas Sara, sua esposa não podia ter filhos. Abraão 

poderia ter pensado que Deus havia se enganado mais 

uma vez; ter reclamado ou se revoltado contra Deus. 

Abraão acreditou em tudo o que Deus havia lhe falado 

que faria. E foi o que aconteceu! Abraão e sara tiveram 

um filho, e depois de muitos anos, sua família herdou 

toda aquela terra, exatamente como Deus lhe havia 

prometido.  

 

DEUS NÃO MENTE! 

Olha o que a Bíblia diz: "Deus não é como os homens 

que mentem; não é um ser humano que muda de 

ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? 

Ele diz que faz e faz mesmo." Números 23:19. Às vezes, 

você vê pessoas em sua família falando que vão fazer 

certas coisas, mas depois não fazem e, por isso, você 

pensa que Deus também é assim; mas Deus não é. 

Pode ser que seu pai ou sua mãe tenham prometido 

algo e depois mudado de ideia, ou até mesmo 

esquecido que haviam prometido. Até você pode agir 

de forma errada às vezes.  Alguma vez você já 

prometeu algo para alguém e não fez o que havia 

prometido? Deus não é como os homens que mentem 

ou se esquecem de suas promessas. Nele você pode 

confiar pois a Sua palavra dura para sempre! 

 

COMPARTILHAMENTO: 

1. Alguém já prometeu algo para você e não 

cumpriu? Como você se sentiu? 

2. E você já prometeu algo para alguém e não fez 

o que havia prometido? Não cumprir uma 

promessa que fazemos é o mesmo que mentir.  

3. Muitos se orgulham de enganar o outro, mas 

a mentira é algo que não devemos nos 

orgulhar. Você já se arrependeu e pediu 

perdão a Deus por ter mentido? 

 

ORAÇÃO: 

Líder, faça um momento de oração de confissão e 

arrependimento. Depois desafie os juniores a se 

comprometerem a agirem com verdade sempre. 

 

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! 


