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Célula 

JÚNIOR 

 

 

QUEBRA-GELO  

Tabuada 

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 mudar. 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. 

 

ORAÇÃO BREVE 

Ore agradecendo a Deus por Sua Palavra e peça que 

Deus manifeste a sua presença no encontro. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: A PALAVRA DE DEUS É A VERDADE 

Texto bíblico: Josué 1:1-8/ Juizes 21.25 

No mundo de hoje é comum ouvirmos várias ideias 

diferentes. A gente escuta na escola, em um vídeo do 

Youtube, tiktok, amigos, família, igreja etc. Mas diante 

de tantas ideias diferentes, aonde podemos conseguir 

uma verdade segura? Avaliando três gerações na bíblia 

(Moises, Josué e Juízes) temos um direcionamento 

muito bom de onde vem a verdade que nos leva há um 

bom caminho 

TRÊS GERAÇÕES 

A geração de Moises foi aquele grupo que foi liberto 

do Egito, que viu as 10 pragas, passou pelo Mar 

Vermelho, mas apesar de tudo que Deus fez por eles, 

ainda sim escolheram desobedecer a Lei de Deus. Por 

isso ele perderam o privilégio de entrarem na terra 

prometida. Após a morte de toda a geração de Moises 

surgiu a de Josué. Esse grupo não viu os grandes 

milagres que Deus fez no Egito, mas ainda sim 

escolheram confiar em tudo que Deus falava, por isso, 

foram bem sucedidos em todas as batalhas, pois eles 

andavam perto de Deus. Por último foi a geração de 

Juízes, que apesar de já estarem na terra prometida 

escolheram desobedecer a Deus e por isso sofriam 

várias derrotas e eram oprimidos pelos povos 

inimigos.  

UMA ÚNICA VERDADE 

Todos as 3 gerações receberam a mesma Lei de Deus 

para seguir. Porém somente uma delas obedeceu, a 

geração de Josué. Nós hoje também temos a Lei de 

Deus, a Bíblia e o que ela nos ensina e que Deus tem 

um caminho melhor para nossas vidas do que o mundo 

nos mostra. Obedecer a Lei de Deus é privilégio, pois 

assim, podemos desfrutar do melhor que Ele tem para 

nossas vidas. 

 

ORAÇÃO: 

Encerre com um tempo de oração. 

 

COMPARTILHAMENTO: 

1. Você tem buscado conhecer a Bíblia 

diariamente? 

2. Ao olhar para você mesmo, como você avalia 

a sua vida prática? Tem sido baseada na Lei de 

Deus? 

3. Quando você escuta algo diferente, 

geralmente, você tem o costume de comparar 

com a Bíblia para saber se está certo? 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

No último domingo encerramos mais uma série de 

estudos do CULTO JR “A palavra de Deus é a verdade”. 

Fique ligado porque vem aí mais uma edição do nosso 

Game Bíblico, jogos e brincadeiras onde os juniores 

testarão seu conhecimento adquirido durante o 

semestre.  

Os batismos dos juniores vão acontecer no dia 10 de 

julho durante a celebração do culto da manhã. Reserve 

essa data! 

 

Tenha uma semana abençoada! 


