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QUEBRA-GELO  

Parece, mas não é. 

O líder deverá trocar algumas balinhas por feijão, 

embrulhar bem no papel de bala e distribuir entre as 

crianças. Quando eles abrirem irão reclamar que 

foram enganados. Diga às crianças que nem sempre 

somos capazes de ver as coisas como elas são. Só Deus 

é capaz de ver tudo e por isso, precisamos sempre 

pedir a ajuda dele antes de escolher ou tomar 

decisões. Depois distribua as balas de verdade.  

   

Oração breve 

Ore pedindo que Deus manifeste sua presença no 

encontro. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: O PODER DE DEUS É MAIOR 

Texto bíblico: Êxodo 6:28-29 / 7:3-13   

O PODER DE DEUS É MAIOR QUE O PODER DO DIABO. 

Deus enviou Moisés ao Egito para libertar o seu povo 

da escravidão. Deus queria mostrar o seu poder 

naquela terra, cujo povo praticava feitiçaria. O 

primeiro milagre que o Senhor fez na terra do Egito foi 

através de Moisés e de Arão, transformando o cajado 

de madeira de Moisés em uma serpente (cobra). 

Então, Faraó, o rei do Egito, chamou os seus feiticeiros 

e eles fizeram o mesmo que Moisés e Arão haviam 

feito, entretanto, usando um poder diferente do poder 

de Deus; eles usaram o poder das trevas. O diabo 

sempre faz isso. Ele tenta imitar aquilo que Deus faz 

para enganar as pessoas. Quando as pessoas viram os 

feiticeiros de Faraó fazerem o mesmo que Moisés e 

Arão fizeram, eles acharam tudo a mesma coisa, mas 

não era, os feiticeiros usaram o poder maligno para 

enganar. Então, Deus mandou a serpente de Moisés 

engolir as serpentes dos feiticeiros e, mostrou que o 

Seu poder é maior que o poder do diabo. 

FEITIÇARIA É PECADO! 

O Senhor disse para seu povo que, ao chegar à terra da 

promessa, eles não deveriam aprender as coisas 

erradas daqueles outros povos, porque eram coisas 

que não agradavam a Deus.  Uma dessas coisas 

erradas era a prática da feitiçaria. E, para o povo de 

Israel não se esquecer dessa direção de Deus, Ele 

registrou em Deuteronômio 18:10-11: "Não se achará 

entre ti feiticeiros, e nem quem faz despachos 

(feitiços). Porque deus não se agrada dessas coisas" 

Aquilo que Deus falou para seu povo há muitos anos 

vale para hoje também. Deus não deseja que você se 

envolva com essas coisas, sabe por quê? Porque 

feitiçaria é pecado!  

Você já ouviu falar em Halloween? A maneira como o 

diabo leva as crianças a se envolverem com feitiçaria é 

divertida, como a festa de Halloween, conhecida como 

o “dia das bruxas”. Nesta festa, as crianças apenas 

usam as fantasias de bruxos e fazem brincadeiras, mas, 

se Deus não agrada de feitiçaria, certamente, nada que 

nos faz lembrar essas coisas irá agradar a Deus, mesmo 

que pareça algo divertido. O diabo quer que as 

crianças pensem que feitiçaria é legal e divertida, 

todavia, isso é um engano! A Bíblia nos alerta para isso 

como uma placa avisa sobre o perigo. Feitiçaria é 

pecado e não devemos achar uma coisa normal. 

Devemos ficar longe desse tipo de brincadeira.  

DEVEMOS INVOCAR APENAS A JESUS! 

Invocar é o mesmo que "chamar"! Alguns filmes e 

brincadeiras ensinam as crianças a chamar o nome de 

espíritos, você não deve chamá-los nem assistir 

desenhos semelhantes! Devemos invocar, ou seja, 

chamar, apenas o nome de Jesus! Está escrito na Bíblia 

que: "Todo aquele que invocar o nome do Senhor será 

salvo." (Atos 2:21). É o nome de Jesus que tem todo o 

poder no céu e na terra. E, é a Ele que devemos amar 

e servir. Ore sempre em nome de Jesus e creia que o 

Seu poder é maior que tudo!  

 

ORAÇÃO: 

Senhor, obrigada pelo poder que foi dado a Jesus para 

me salvar do pecado. Eu creio que seu nome é 

poderoso para me salvar, para cuidar de mim e me 

guardar de todo o mal. Em nome de Jesus! Amém!" 
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COMPARTILHAMENTO 

1. Qual foi o milagre que Deus fez através de 

Moisés e Arão diante de Faraó? Resposta: 

Transformaram a vara (cajado) em uma cobra.   

2. Quando faraó viu o milagre que Moisés e Arão 

haviam feito, o que ele fez? Resposta: Ele 

chamou os feiticeiros para fazerem o mesmo 

sinal usando o poder das trevas.  

3. O que aconteceu depois? A serpente de 

Moisés engoliu as serpentes dos feiticeiros. 

4. Por que Deus fez isso? Resposta: Para mostrar 

que seu poder é maior que o poder do diabo.  

5. O que a Bíblia fala sobre feitiçaria? Resposta: 

Feitiçaria é pecado.   

6. A quem devemos invocar? Resposta: Devemos 

invocar o nome de Jesus. 

7. O que acontecerá com todos aqueles que 

invocarem o nome de Jesus? Resposta: Serão 

salvos! 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Tire uma foto do encontro para registrar esse 

momento e publique no seu Instagram. Lembre-se de 

marcar a gente: @minipibjc.  

O Culto da manhã é um momento para a família 

cultuar junto! Incentive as famílias da sua célula a 

participarem. 

As vagas para a Musicalização Infantil, crianças de 2 e 

3 anos. E as vagas para o CORO MINI, crianças de 4 a 8 

anos estão abertas. Fale com as famílias.  

Lembre-se de responder o relatório no app. 

 

Tenha uma semana abençoada! 

 

 

 





   

 

 

 

 

 

O PODER DE DEUS É MAIOR 

ATIVIDADE  
 CÉLULA 

 

O PRIMEIRO MILAGRE QUE O SENHOR FEZ NA TERRA DO EGITO FOI ATRAVÉS DE MOISÉS 

E DE ARÃO, TRANSFORMANDO O CAJADO DE MADEIRA DE MOISÉS EM UMA SERPENTE. 

PINTE A IMAGEM BEM BONITA!  


