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Célula 

JÚNIOR 

 

 

QUEBRA-GELO  

O líder amarrará um lenço nos próprios olhos e pedirá 

para cada criança chamar seu nome; ele tentará 

acertar quem é a criança que o chamou, bem como, 

onde ela está. Mesmo conhecendo a voz de cada 

criança, o líder deverá errar algumas vezes de 

propósito, trocando os nomes delas. Ao final, diga: 

“Mesmo conhecendo vocês, nem sempre é fácil 

reconhecer a voz de todos”. Hoje falaremos sobre 

como reconhecer a voz de Deus.  

 

Oração breve 

Ore pedindo que Deus manifeste sua presença no 

encontro. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: SAIBA DE QUEM É A VOZ 

Texto bíblico: 1 Samuel 3:1-21 

RECONHECER A VOZ DE DEUS 

Samuel não conhecia a voz de Deus. Mesmo tendo 

sido levado por sua mãe ainda criança ao tabernáculo 

para ajudar Eli, o sacerdote. Samuel ainda não sabia 

reconhecer a voz de Deus. Deus ainda hoje deseja falar 

conosco. Sabe como Ele fala principalmente? Através 

da Sua palavra! A Bíblia é a mensagem de Deus para 

você. Como quando recebemos uma mensagem pelo 

celular, por exemplo. Não ouvimos a voz da pessoa 

que a enviou, mas podemos dizer que aquela pessoa 

está falando com você. Da mesma forma, quando você 

lê a Bíblia, você não ouve a voz, porém sabe que Deus 

estará falando com você através do que está escrito. 

ENTENDER PARA RESPONDER A VOZ DE DEUS 

Quando o sacerdote Eli compreendeu que era Deus 

chamando Samuel, Eli o ensinou como ele devia 

responder. E ouvindo novamente o seu nome, Samuel 

respondeu a Deus: —Fala Senhor, pois o teu servo está 

escutando! 

Precisamos estar atentos para ouvir e responder 

quando Deus falar. E para isso, precisamos entender o 

que Ele fala através da Bíblia. Você talvez não entenda 

tudo o que lê, mas quanto mais ler e meditar na Bíblia, 

mais Deus vai abrir a Sua palavra para você. Quando 

você toma tempo para ouvir Deus falar, Ele vai ajudá-

lo a compreender o que Ele quer que você saiba. E para 

entender bem o que lemos você pode fazer a si mesmo 

essas 3 perguntas:  

 O que a passagem está dizendo?  

 O que ela significa?  

 E o que Deus está dizendo para mim?  

OBEDECER A VOZ DE DEUS 

A princípio Samuel teve medo de obedecer a Deus, 

fazer o que Deus havia ordenado, mas finalmente 

contou a Eli a mensagem de Deus. Não foi uma tarefa 

fácil a que Deus falou para Samuel fazer. Mas, mesmo 

assim ele obedeceu. E porque Samuel obedeceu, ele 

continuou ouvindo a voz de Deus. Deus estava com ele 

e falava por meio dele. 

 

COMPARTILHAMENTO: 

1. Você já teve a experiência de ouvir Deus falar 

com você? 

2. Você consegue entender o que Deus fala com 

você através da Sua palavra? Tem alguém que 

pode te ajudar a ouvir e entender a palavra de 

Deus? 

3. Você acha difícil obedecer a Deus? 

Compartilhe uma experiência em que foi fácil 

obedecer e outra em que foi difícil.   

4. No Culto Júnior desse domingo fizemos um 

desafio para os juniores, chamamos de 

“Desafio de Samuel”. Pergunte a eles se 

fizeram e peçam para quem fez compartilhar. 

Para quem não recebeu estamos 

encaminhando o arquivo para você em anexo. 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Temos sentido falta de alguns juniores em nossos 

cultos. Incentive o junior da sua célula a participar do 

Culto Júnior aos domingos às 18h30 no CdC.  

 Tire uma foto do encontro e marque a gente: 

@minipibjc.  

Tenha uma semana abençoada! 



SEGUNDA-FEIRA

O que a passagem diz?
O que ela significa?
O que Deus está me dizendo?

TERÇA-FEIRA

                     DESAFIO DE SAMUEL
NESSE DOMINGO APRENDEMOS QUE, ASSIM COMO SAMUEL, PRECISAMOS
ESTAR PRONTOS PARA OUVIR O QUE DEUS QUER FALAR CONOSCO. 
ENTÃO, LANÇAMOS UM DESAFIO. 
NESTA SEMANA, VOCÊ VAI COMEÇAR A OUVIR O QUE DEUS LHE DIZ ENQUANTO
LÊ A BÍBLIA. A CADA DIA, LEIA O TEXTO BÍBLICO INDICADO E RESPONDA 

Salmos
 1:2 

Salmos
 95:1-3

3 perguntas:

Salmos
 106:1

QUARTA-FEIRA



QUINTA-FEIRA

O que a passagem diz?
O que ela significa?
O que Deus está me dizendo?

SEXTA-FEIRA

                     DESAFIO DE SAMUEL
NESSE DOMINGO APRENDEMOS QUE, ASSIM COMO SAMUEL, PRECISAMOS
ESTAR PRONTOS PARA OUVIR O QUE DEUS QUER FALAR CONOSCO. 
ENTÃO, LANÇAMOS UM DESAFIO. 
NESTA SEMANA, VOCÊ VAI COMEÇAR A OUVIR O QUE DEUS LHE DIZ ENQUANTO
LÊ A BÍBLIA. A CADA DIA, LEIA O TEXTO BÍBLICO INDICADO E RESPONDA 

Marcos
 12:29-31 

Romanos
 1:1-4

3 perguntas:

João
 3:16

 

SÁBADO


