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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 os 

juniores. Quando eles abrirem irão reclamar que 

foram enganados. Diga aos juniores 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 agradecendo a Deus por Sua Palavra e peça que 

Deus manifeste a sua presença no encontro. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: O PODER DE DEUS É MAIOR 

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

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). A 

pedido de Faraó, os seus feiticeiros fizeram o mesmo. 

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. Vemos o agir de Deus no 

decorrer de toda a Bíblia. Desde a criação temos o 

relato do poder de Deus ao criar e conduzir a história.  

E esse grande poder continua agindo nos dias de hoje, 

pois o poder de Deus não pode ser impedido!  

NÃO PODE SER IMPEDIDO POR MIM 

Muitas vezes achamos que nossos erros e defeitos são 

maiores até que o agir do próprio Deus. Moisés olhou 

para a sua condição (dificuldade na fala) como um 

fator limitador para o agir de Deus diante de faraó. 

Não podemos olhar mais para as circunstâncias e para 

nós mesmos do que para o Deus Todo-poderoso. 

Precisamos confiar que o Deus que nos chama nos 

transforma e os capacita. Tudo de bom que temos vem 

dEle. Somos fracos, mas a bíblia nos mostra que é na 

nossa fraqueza que Deus mostra sua força.  

NÃO PODE SER IMPEDIDO POR SATANÁS 

Não se enganem, satanás é sim poderoso, mas não 

chega nem perto do poder de Deus. Na história de 

Moises, vemos vários relatos a respeito disso. Deus 

mandou a serpente de Moisés engolir as serpentes dos 

feiticeiros, nas passagens das 10 pragas os sábios de 

faraó reproduzindo os primeiros sinais. Porém chegou 

um momento que nem as forças de satanás 

conseguiam fazer o que Deus faz, mostrando que o 

poder de Deus é maior que o poder do diabo. Na força 

do nosso Deus as portas do inferno não prevalecem. 

Não podemos ser descuidados com as armadilhas de 

satanás, mas não precisamos temê-lo, pois Deus nos 

protege e cuida de nós. 

O PODER DE DEUS É ETERNO 

E nosso Deus jamais será vencido. A força de Deus é 

eterna. Ele “era, é e há de vir”, ou seja, Ele sempre será 

esse Deus onipotente que cuida de cada um de nós. 

Em qualquer situação e circunstância, lembrem 

sempre que Deus não mudou e Ele nos prometeu que 

estaria cuidando de cada um de nós até a volta de 

Cristo. 

 

COMPARTILHAMENTO: 

1. Você já achou que seria incapaz de fazer aquilo 

que Deus te pediu? 

2. Você acredita que está acontecendo uma 

batalha espiritual? Você tem medo de 

satanás? 

3. Se Deus é eternamente poderoso tem alguma 

situação que você quer entregar e pedir para 

Ele te ajudar a resolver?   

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Tire uma foto do encontro e marque a gente: 

@minipibjc.  

Incentive o junior da sua célula a participar da EBD. Aos 

domingos às 10h30 no Centro de Celebrações.  

Tenha uma semana abençoada! 


