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QUEBRA-GELO  

Material: um copo com ¼ de óleo; um copo com ¼ de 

água. Pegue os dois copos, mostre-os para as crianças 

e explique que um está com água e o outro, com óleo. 

Esses dois copos representam dois tipos de pessoas: 

pessoas que amam Jesus e pessoas que não conhecem 

Jesus. Comece a misturar aos poucos o óleo e a água, 

e diga: - Vejam o que acontece quando tentamos 

misturar água e óleo, eles não se misturam porque são 

diferentes. Moral: Assim como água e óleo não se 

misturam, também não dá para misturar aqueles que 

amam Jesus e os que não conhecem Jesus. 

 

Oração breve 

Senhor Deus, eu faço parte de uma geração escolhida, 

de um povo separado para Ti, escolhido para anunciar 

a Palavra de Deus para as pessoas! Obrigada por isso! 

Em nome de Jesus, amém! 

 

EDIFICAÇÃO 

Tema: SANSÃO CAIU, MAS SE LEVANTOU! 

Texto Bíblico: Juízes – Capítulos 14 a 16 (Resumidos) 

Sansão foi um grande líder:  

A Bíblia diz que Sansão foi separado por Deus, antes de 

ele nascer, para ser líder do povo de Deus. Sansão 

tinha uma força especial, pois essa força vinha de 

Deus. Certa vez ele matou um leão com as próprias 

mãos. Em outra ocasião, ele lutou e venceu mais de mil 

homens filisteus. Naquela época os filisteus eram 

inimigos de Israel. A história de Sansão nos mostra que 

Deus escolhe crianças para serem líderes, pois Deus 

escolheu Sansão desde pequeno para ser um grande 

líder. Mas ele só se tornou um líder depois que 

cresceu. O mesmo pode acontecer com você. Deus 

pode escolher você ainda criança e, quando você 

crescer, você também poderá ser um líder usado por 

Deus. Por isso, você pode começar hoje a fazer aquilo 

que um líder faz, como orar e aprender a Bíblia. 

Sansão perde a sua força:  

Sansão sabia que o plano de Deus era que ele livras se 

o seu povo das mãos dos inimigos, os filisteus. Mas, 

para manter a força, Sansão tinha que manter o voto, 

isto é, sua promessa de viver de maneira diferente das 

outras pessoas, pois havia algumas coisas que ele não 

podia fazer, como beber vinho, tocar em mortos e 

cortar o cabelo. Mas Sansão não levou a sério os 

planos de Deus e começou a fazer coisas erradas, que 

desagradavam a Deus. Ele começou a andar com 

amigos errados, e assim foi deixando de dar valor às 

coisas de Deus. Até que um dia, Sansão se apaixonou 

por uma mulher chamada Dalila. Essa mulher o 

enganou e fez com que ele contasse o segredo da sua 

força. Depois que Sansão contou, ela mandou cortar o 

cabelo dele e o entregou nas mãos dos seus inimigos. 

Sansão caiu, mas se levantou:  

Sansão perdeu a força porque contou o segredo dele 

para a pessoa errada. Por isso, ele foi preso e ficou 

cego. Mas Sansão se arrependeu e orou, pedindo a 

Deus que lhe desse força novamente. E Deus lhe deu a 

sua força de volta. Mas, mesmo assim, Sansão morreu 

junto com seus inimigos. Deus não queria que Sansão 

morresse assim. Mas, por que ele se envolveu com 

amigos errados e se esqueceu de Deus, Sansão perdeu 

tudo, até mesmo a sua vida. Tenham cuidado! Se 

alguém tentar fazer vocês se desviarem dos caminhos 

de Deus, é melhor perder um amigo do que perder a 

bênção de Deus. A Bíblia diz que da mesma maneira 

que Sansão foi escolhido para ser usado por Deus, hoje 

vocês também são escolhidos por Ele! Ser escolhido 

por Deus é ser separado por Ele para anunciar a 

Palavra de Deus. É isso o que a Bíblia diz sobre esta 

geração de crianças, ouçam bem! “Vocês são geração 

escolhida, povo separado para Deus; escolhidos para 

anunciar os atos poderosos de Deus” (1 Pedro 2.9). 

 

COMPARTILHAMENTO 

1. Quem foi Sansão? R: Um grande líder do povo 

de Israel. 

2. O que Sansão tinha de especial? R: A força. 

3. O que significa ser consagrado a Deus? R: Ser 

separado para Deus. 
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4. Fale uma das coisas que Sansão não podia 

fazer, por causa do seu voto. R: Não podia 

cortar o seu cabelo. 

5. Qual o nome da mulher que traiu Sansão? R: 

Dalila. 

6. O que aconteceu com Sansão depois que ele 

per deu a força? R: Ele foi preso e ficou cego. 

7. Por que Sansão pediu a Deus para lhe dar 

forças novamente? R: Para ele derrotar os 

inimigos. 

8. O que significa ser escolhido por Deus? R: Ser 

separado para anunciar a Palavra de Deus. 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

 

Todo domingo na PIBJC temos:  

EBD presencial,  

para crianças de 3 até 13 anos às 10h.  

Culto MINI e Juniores,  

para crianças de 0 até 12 anos às 18h30.  

 

Os nossos Cultos MINI e de Juniores estão sendo 

transmitidos ao vivo aos domingos em nosso canal Pib 

Jardim Camburi, no YouTube. Culto MINI às 18h30, e 

Culto de Juniores às 19h30. 

 

Você tem realizado a célula infantil semanalmente 

com as crianças da sua célula ou tem interesse em 

começar a realizar? Queremos nos reunir com você e 

trocar experiências. Dia 14/11 às 9h no Centro de 

Celebrações. Mande e-mail para a gente confirmando 

sua presença. No e-mail coloque o número da célula, 

o nome do líder, a rede e o nome de quem irá no 

encontro representando a sua célula. mini@pibjc.org 

 

Tire uma foto do encontro de hoje e marque a gente 

no istagram: @minipibjc 

 

Tenha uma semana abençoada! 

mailto:mini@pibjc.org




   

 

 

 

 

 

CÉLULA MINI 

3 – 6 ANOS 

CÉLULA 32 – SANSÃO CAIU, MAS SE LEVANTOU!  

Juízes – Capítulos 14 a 16 (Resumidos) 

1) OLHA O QUE ACONTECEU COM SANSÃO APÓS A QUEBRA DO SEU PACTO COM DEUS! PINTE A 

IMAGEM!  

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

CÉLULA MINI 

7 – 8 ANOS 

CÉLULA 32 – SANSÃO CAIU, MAS SE LEVANTOU!  

Juízes – Capítulos 14 a 16 (Resumidos) 

1) OLHA QUE LEGAL, SANSÃO FOI PERDOADO E ABNEÇOADO POR DEUS, APÓS A QUEBRA DO SEU 

PACTO COM DEUS! LIGUE OS PONTOS E DESCUBRA O QUE ACONTECEU!  

 

 

 

 

 

 


