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QUEBRA-GELO  

Vamos brincar de rodar a garrafa!!!  

Prepare um prato com guloseimas: bala, chiclete, 

chocolate. Leve uma garrafa de plástico de 2 litros. 

Coloque os juniores sentadas em círculo, e peça para 

um deles colocar a garrafa no chão e rodar. Quando a 

garrafa apontar para um deles, ele deverá falar o 

versículo bíblico. Se acertar ganha uma guloseima. 

Quem acertar mais, poderá comer mais.  

“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 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: A PALAVRA DE DEUS É A VERDADE - REVISÃO. 

Formar 4 duplas ou trios de juniores 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 os 

juniores forem contando a história faça a aplicação, 

antes de iniciar a próxima história com o próximo 

grupo. Ao final dê um prêmio para os grupos. 

GRUPO 1 

Texto bíblico: JOÃO 13:1-17. 

Jesus sabia que havia chegado a Sua hora de deixar 

este mundo e no pouco tempo que lhe restava 

compartilhou uma importante lição com seus 

discípulos, devemos servir os outros com o coração 

humilde. Jesus lavou os pés dos discípulos dando o 

exemplo. Quando serve a outros com o coração 

humilde, você está seguindo o exemplo de Jesus e 

sendo obediente a Ele. 

GRUPO 2.          

Texto bíblico: EFÉSIOS 6:11-17 

A Bíblia diz que você tem uma armadura dada por Deus 

para lutar contra as forças espirituais do mal. O escudo 

da fé protege a sua mente das mentiras do diabo, te 

ajuda a resistir. Quando surgirem pensamentos ruins 

do tipo “ninguém gosta de você”, você precisa usar o 

escudo da fé para resistir a essa mentira e não 

acreditar nela. Quando sentir o desejo de fazer coisas 

erradas, use o escudo da fé para resistir à vontade de 

mentir, de brigar, de falar palavrão, de falar mal de 

alguém. Já a espada do espírito é para lutar! Assim 

como Jesus fez, você vence satanás quando abre a sua 

boca para falar a Palavra de Deus com fé!   

GRUPO 3.          

Texto bíblico: JOÃO 14:6 

Saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida é a 

coisa mais importante em sua vida, pois, a única 

maneira de você ser salvo é recebendo Jesus em seu 

coração. Todos precisam saber essa verdade: “Quem 

crer em Jesus é perdoado de todos os seus pecados e 

recebe, de graça, a vida eterna com Deus.” 

GRUPO 4.          

Texto bíblico: MATEUS 8.23-27 

Jesus tem todo o poder. Quando os discípulos ficaram 

em apuros, eles chamaram por Jesus, e Jesus os 

ajudou. A tempestade dessa história representa as 

situações difíceis em sua vida e na vida de sua família. 

Como os discípulos fizeram chame por Jesus com fé, e 

Ele pode transformar situações difíceis em bênção. A 

medida que você lê a Bíblia, você vai conhecendo mais 

a Deus e, vai entendendo o seu amor por nós, você vai 

se tornando mais parecido com Jesus. E assim, você vai 

recebendo do seu poder para viver e enfrentar as 

situações difíceis como Jesus.  

 

ORAÇÃO: Encerre com um tempo de oração. 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

O Game Bíblico começa esse domingo!  Você não 

pdoe ficar de fora! Incentive a sua célula a participar. 

Dias 17 e 24 de julho às 18h30 no Centro de 

Celebrações.  

Day Camp JR. As inscrições estão abertas na secretaria 

da igreja. Dessa vez, somente para juniores da igreja. 

 

Tenha uma semana abençoada! 


