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Célula 

JÚNIOR 

 

 

QUEBRA-GELO  

Leve um papel e lápis para cada junior e peça para cada 

um deles fazer um desenho de como eles imaginam 

que será o céu. Finalize o momento lembrando que o 

céu será ainda melhor do que tudo isso que eles 

imaginaram. 

   

ORAÇÃO BREVE 

Ore agradecendo a Deus por Sua Palavra e peça que 

Deus manifeste a sua presença no encontro. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA:  VISTA-SE DO NOVO 

Texto bíblico: 1 Coríntios 5.17 

 

O Espirito Santo sempre leva sua igreja a vivenciar 

momentos profundos com Ele. Somos o povo das Boas 

Novas, o povo da novidade, da mensagem do 

Evangelho. 

 

1. O NOVO REQUER EXPERIÊNCIA DE FÉ: LEVÍTICO 26: 

3-10 

Para vivenciarmos o novo de Deus é importante 

crermos no poder e amor dEle por nós. Com a busca 

pela presença de Deus vivenciaremos experiências 

com Ele que irão marcar nossas vidas. Nos permitindo 

crescer em fé e continuarmos a viver o novo de Deus. 

 

2. O NOVO REQUE NOVA MENTALIDADE: MARCOS 2. 

21-22 

A Bíblia sempre nos ensina da importância de 

continuarmos crescendo e mudando para nos 

adequarmos a quem Deus é. Assim, para experimentar 

o novo de Deus é necessário que nossa mente e 

coração esteja sendo renovada pela palavra. 

Precisamos pensar como Jesus pensaria. 

 

 

 

 

3. O NOVO REQUER UMA NOVA ATITUDE: EFÉSIOS 4. 

20-29 

Não tem como vivermos novas coisas em Deus se 

ficarmos presos a nosso antigo modo de viver quando 

ainda não tínhamos aceitado Jesus. Para 

experimentarmos o melhor de Deus nossas ações 

precisam refletir o que Jesus faz em nosso coração. 

 

CONCLUSÃO 

APOCALÍPSE 3.5 

E temos a promessa de que no final de tudo teremos 

uma grande festa com Novas Vestes. Isso quer dizer 

que Deus tem preparado tudo para que no céu tudo se 

faça novo e poderemos vivenciar, ETERNAMENTE, o 

novo de Deus. 

 

   
COMPARTILHAMENTO: 

1. Você tem alguma experiência de fé ou milagre 

que Deus fez na sua vida? 

2. Você já mudou de opinião sobre algo depois 

que leu na Bíblia que você estava errado? 

3. Que tipo de atitude você pode compartilhar 

que já mudou desde o dia que você aceitou 

Jesus? 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

FINAL DE ANO 

Final de ano está chegando e queremos finalizar com 

chave de ouro. Então se preparem, pois, teremos 

novidades para os próximos domingos! 

 

Tenha uma semana abençoada! 


