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Célula 

JÚNIOR 

 

 

QUEBRA-GELO  

Quem sabe falar um versículo de cabeça!? 

Dedique os minutos iniciais do encontro pedindo aos 

juniores para declararem a palavra de Deus. Aqueles 

que souberem algum versículo de cabeça deverão 

recitá-lo e os que não souberem deverão procurar na 

Bíblia um versículo e declarar com fé diante de todos.  

“Pois nada é impossível para Deus” Lucas 1. 37 

 

ORAÇÃO BREVE 

Ore agradecendo a Deus por Sua Palavra e peça que 

Deus manifeste a sua presença no encontro. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: MILAGRE NÃO É MÁGICA! 

Texto bíblico: João 6:3-14  

A Bíblia nos conta sobre muitos milagres que Jesus 

realizou pelo poder de Deus. O milagre da 

multiplicação dos pães foi um deles. Jesus tinha em 

suas mãos apenas 5 pães e 2 peixinhos, mas a Bíblia 

diz que mais de 5 mil pessoas comeram naquele dia. 

Você acha que 5 pães e 2 peixes seriam suficientes 

para alimentar 5000 pessoas? Então como será que 

tanta gente comeu pão e peixe, e ainda sobrou 

comida? Naquele dia aconteceu um grande milagre! 

Jesus multiplicou os pães e peixes. Algumas pessoas 

pensam que Ele fez alguma mágica, mas isso não é 

verdade. Jesus realizou todos os milagres através do 

poder de Deus. Vejamos algumas diferenças: 

Qualquer pessoa faz mágica, mas milagre só Deus é 

capaz de fazer! Enquanto para fazer mágica as pessoas 

aprendem truques e treinam bastante para se 

apresentar, para que o milagre aconteça não há 

treinamento, é uma questão de fé. Para que um 

milagre aconteça você precisa crer! Enquanto o 

objetivo da mágica é impressionar as pessoas e 

receber os aplausos, o objetivo do milagre é dar toda 

a glória a Deus! A mágica não muda a vida de ninguém 

é só entretenimento, mas o milagre muda a vida das 

pessoas. 

 

DEUS USA PESSOAS! 

Antes de Jesus realizar o milagre da multiplicação dos 

pães, quem deu a Ele os pães? Um garoto! Havia 

muitas pessoas naquele lugar, mas Deus escolheu um 

garoto para ser usado por Ele e operar um grande 

milagre. Aquele garoto deu tudo o que tinha para Jesus 

e testemunhou o milagre acontecer diante de seus 

olhos. Talvez você pense: “Sou só um junior! Não 

posso fazer muita coisa!" Você não precisa fazer 

muito, você só precisa crer! E, assim, Deus fará muitos 

milagres através de sua fé, pois é o Espírito de Deus 

quem opera o milagre. Ele vai agir através de você. E o 

Espírito Santo que mora no coração do adulto é o 

mesmo que mora no seu coração. Então, creia e deixe 

o Senhor te usar para a glória Dele!  

 

COMPARTILHAMENTO: 

1. Você já testemunhou um milagre? 

Compartilhe. 

2. Será que hoje existem garotos e garotas 

desejando serem usados por Deus para 

realizarem milagres? E você? 

3. Aquele garoto deu tudo o que tinha para 

Jesus. O que você pode dar?   

 

ORAÇÃO: 

Termine o encontro com uma oração profética, que o 

Senhor possa usar os nossos juniores assim como usou 

aquele garoto. Deixa Deus te usar para direcionar os  

nossos juniores para mais perto de Deus! 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Amado líder,  

Esse domingo às 9h da manhã teremos o Domingo 

Multiplicador. Uma palavra de Deus para o coração da 

nossa liderança. Não fique de fora! Venha buscar a 

Deus junto conosco! 

 

Tenha uma semana abençoada! 

 


