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QUEBRA-GELO  

Quem sabe tabuada? Quem sabe quanto é 2 + 2? 

Quem sabe quanto é 4 + 4? Quem sabe quanto é 5+ 5? 

Muito bem! Agora, a pergunta mais difícil: "Quanto é 

2 + 2 na China?" "Quanto é 2 + 2 no México?" E na 

Alemanha, quanto é 2+2? Vocês sabem a resposta? Em 

qualquer lugar do mundo, 2 + 2 sempre será 4, e nunca 

será 5. Isso acontece por que a matemática tem 

resultados exatos e não podem mu dar. Assim também 

acontece com a Palavra de Deus. Tudo aquilo que Deus 

nos manda fazer tem resultados bons. Não importa 

onde você está, onde você mora; a Palavra de Deus é 

a mesma, pois ela é a verdade e, obedecê-la, trará 

ótimos resultados para nossas vidas.  

 
“Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e 
é útil para ensinar a verdade e a maneira certa 
de viver.”  (2 Timóteo 3.16). 
 

 

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. 

Menores: Usando uma Bíblia ilustrada ou filme de 

pequena duração das histórias abaixo, apresente cada 

uma das histórias e depois escolha uma criança de 

cada vez para contar uma das histórias, apresentando 

para as demais o que ouviu. A medida que as crianças 

forem contando a história faça a aplicação/resumo, 

antes de iniciar a próxima história. 

Maiores: Formar 4 duplas ou trios de crianças 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 as crianças forem contando a história faça 

a aplicação, antes de iniciar a próxima história com o 

próximo grupo.  

Obs. Se o grupo da sua célula é misto, com crianças 

maiores e menores, faça a proposta dos maiores 

distribuindo em cada grupo criança maior e menor de 

forma equilibrada, para que um grupo não fique mais 

forte que o outro. Ao final dê um prêmio para os 

grupos. 

 

GRUPO 1 

Texto bíblico: JOÃO 6:25-51. 

A multidão encontrou Jesus e lhe perguntou: os nossos 

antepassados comeram o maná no deserto, como 

dizem as Escrituras Sagradas: "Do céu Ele deu pão para 

eles comerem." Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto 

é verdade: mas não foi Moisés quem deu a vocês o pão 

do céu, quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. 

"Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão!", 

pediram eles. Jesus respondeu-lhes: "Eu sou o pão da 

vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome". Eles 

começaram a criticar Jesus por que Ele tinha dito: "Eu 

sou o pão que desceu do céu." E diziam: "não 

conhecemos nem o pai nem a mãe dEle? Como Ele diz 

que desceu do céu?" Jesus disse: Eu sou o pão da vida. 

Se alguém comer desse pão, viverá para sempre.  

 

GRUPO 2.          

Texto bíblico: JOÃO 11: 1-45. 

Quando Jesus chegou à Betânia, fazia quatro dias que 

Lázaro havia sido sepultado. Marta foi encontrar-se 

com Ele e disse a Jesus: "Se o Senhor estivesse aqui, 

meu irmão não teria morrido!" Então, Jesus afirmou: 

"Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, 

ainda que morra, vi verá". E perguntou: "Onde vocês o 

sepultaram? Venha ver, Senhor!" Responderam. Ao 

chegar no lugar, Jesus chorou. Jesus foi até o túmulo e 

ordenou: "Tirem a pedra!" Marta, a irmã do morto, 

disse: "Senhor, já faz quatro dias que foi sepultado!" 

Jesus respondeu: "Eu não lhe disse que se você crer, 

você verá o poder de Deus?" Então tiraram a pedra. 

Jesus olhou para o céu e disse: "Pai, agradeço porque  
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me ouviu. Eu sei que sempre me ouve". Depois de 

dizer isso, gritou: "Lázaro, venha para fora!" E o morto 

saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados 

com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com 

um pano. Então Jesus disse: Desenrolem as faixas e 

deixem que ele vá. Muitas pessoas viram o que Jesus 

tinha feito e creram nEle. 

 

GRUPO 3.          

Texto bíblico: JOSUÉ 1:1-8. 

Depois que Moisés morreu, Deus disse a Josué, 

ajudante de Moisés: "O meu servo Moisés está morto. 

Agora você e todo o povo de Israel se preparem para 

atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a 

vocês. Como disse a Moisés, Eu lhes darei toda a terra 

que pisarem.”. Você nunca será derrotado. Eu estarei 

com você como estive com Moisés. Nunca o 

abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai 

comandar este povo quando eles tomarem posse da 

terra que prometi aos seus pais. Tome cuidado e viva 

de acordo com toda a Lei que o meu servo Moisés lhe 

deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso 

em qualquer lugar para onde for. Fale sempre o que 

está escrito no Livro da Lei. Estude esse livro dia e noite 

e se esforce para viver de acordo com tudo o que está 

escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem, e você 

terá sucesso. 

 

ATIVIDADE: 

Leve folha de papel branco, lápis, canetinha, giz de 

cera. Peça para cada criança ilustrar a história bíblica 

que mais gostou. Parabenize-as pelos desenhos. 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

A EBD e o Coro MINi estão em recesso. Por isso, não 

teremos atividades infantis pela manhã. Vamos 

concentrar nossas forças na gincana bíblica que 

acontecerá no horário do culto da noite. Avise aos pais 

da sua célula.   

 

 

 

 

Qual a cor da sua equipe? Nesse domingo, dia 24/07 

tem Gincana Bíblica do MINI!  Vá vestido com a cor da 

sua equipe!  

Tire uma fota do encontro da sua célula e marque a 

gente: @minipibjc.  

 

Tenha uma semana abençoada! 

 

 

 
 

 








