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Célula 

JÚNIOR 

 

 

QUEBRA-GELO  

Mostrar imagens da tábua com os 10 mandamentos, 

pergaminhos e diferentes Bíblias para que os juniores 

possam compreender como a Palavra de Deus chegou 

até aos nossos dias. 

 

Oração breve 

Ore agradecendo a Deus por sua palavra e peça que 

gere em nós amor pela palavra e desejo de conhecê-la 

a cada dia mais, em nome de Jesus. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: A PALAVRA DE DEUS É A VERDADE - REVISÃO. 

Formar 4 duplas ou trios de juniores de acordo com as 

4 histórias que serão revisadas hoje. Dê um tempo 

para que os grupos leiam as histórias e se preparem. 

Os grupos deverão contar ou apresentar um teatro da 

sua história bíblica para os demais. A medida que os 

juniores forem contando a história faça a aplicação, 

antes de iniciar a próxima história com o próximo 

grupo. Ao final dê um prêmio para os grupos. 

GRUPO 1 

Texto bíblico: Lucas 4: 16 a 22 

A palavra testamento significa aliança ou promessa. 

Então, entendemos que a Bíblia conta a história a 

respeito da aliança de Deus com o homem que Ele 

criou. Sendo o Velho Testamento, histórias de pessoas 

que viveram antes de Jesus e o Novo Testamento, 

histórias de Jesus, de pessoas que viveram em sua 

época e depois Dele. Foi Deus quem inspirou e 

capacitou homens para escreverem a Bíblia em 

diferentes épocas. Essas pessoas não escreveram o 

que queriam, mas sim o que Deus lhes mandou 

escrever.  

GRUPO 2.          

Texto bíblico: Lucas 2: 41 a 51 

A Bíblia é a Palavra de Deus! Jesus sabia disso desde 

pequeno e por isso a estudava e se interessava por ela, 

com 12 anos Ele já a ensinava no templo. E você, lê e 

estuda a Bíblia? Que tal fazermos um compromisso de 

lê-la diariamente?  

GRUPO 3.          

Texto bíblico: Lucas 4: 1 a 14 

Jesus venceu as tentações do Diabo porque usou a 

Palavra de Deus, falando exatamente o que estava 

escrito nela a respeito Dele. Deus também quer que 

aprendamos a falar a Palavra, porque quando a 

usamos, Deus fala através de nós e o diabo foge 

porque tem medo de Deus. Por isso, quando você for 

orar, fale versículos da Bíblia. Se não se lembrar, leia-

a. Se não souber ler, fale com suas palavras o que você 

já sabe que a Bíblia diz. E lembre-se sempre, você é o 

que a Bíblia diz que você é! 

GRUPO 4.          

Texto bíblico: Mateus 14: 22 a 32 

A Palavra de Deus gera fé! Exemplo disso é Pedro que 

andou sobre as águas porque acreditou na Palavra de 

Jesus. Enquanto Pedro e os outros discípulos estavam 

no barco, em meio à tempestade, eles estavam com 

medo. Mas, quando viram Jesus andando em cima do 

mar, indo socorrê-los, somente Pedro teve Fé na 

Palavra de Jesus que ele também andaria sobre o mar 

se tivesse coragem de ir encontrar com Jesus sobre as 

águas. Para qual situação você precisa ter fé? Seja 

como Pedro e confie no que a Palavra de Deus fala 

para você!  

 

ORAÇÃO: 

Encerre com um tempo de oração. 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Festa das Águas, com batismos de juniores no dia 10 

de julho às 10h no templo sede. Líder, essa semana 

você precisa fazer a entrevista de batismo com o júnior 

da sua célula que irá participar do batismo. 

Fique ligado porque vem aí mais uma edição do nosso 

Game Bíblico, jogos e brincadeiras onde os juniores 

testarão seu conhecimento adquirido durante o 

semestre. Dias 17 e 24 de julho às 18h30 no Centro de 

Celebrações. Incentive sua célula a participar. 

 

Tenha uma semana abençoada! 


