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Célula 

JÚNIOR 
 

 ORAÇÃO BREVE 
Ore agradecendo a Deus por Sua Palavra e peça que 
Deus manifeste a sua presença no encontro. 
 
EDIFICAÇÃO:  
TEMA:  DEUS CAPACITA SEU POVO ATRAVÉS DA 
ORAÇÃO 
Texto bíblico: Lucas 2. 41-52 
A bíblia não fala muito sobre a infância e adolescência 
de Jesus, mas as poucas informações que temos nos 
ajudam a compreender muito bem aquilo que Deus 
espera do nosso processo de crescimento. 
HISTÓRIA 
Essa passagem da bíblia nos conta a história de quando 
os pais de Jesus o levaram para o templo, porém, na 
volta, sem que eles percebessem, deixaram o menino 
Jesus no templo. Após um dia de viagem de volta para 
casa eles perceberam que Jesus não estava no meio 
deles. Procuraram o seu filho por 3 dias foi quando 
encontraram ele no templo junto com os mestres. 
JESUS E OS PAIS 
Os pais de Jesus, desde muito novo, sempre o 
ensinaram sobre a importância de adorar a Deus. Por 
isso todo ano iam ao templo oferecer suas ofertas. 
Porém apesar de serem bons pais isso não os ausenta 
de alguns erros. Como filhos precisamos aprender que 
nossos pais podem errar as vezes, mas precisamos 
perdoar e continuar dando o respeito e obediência a 
eles como bons cristãos. 
JESUS E OS MESTRES 
Quando Jesus foi encontrado no templo ele estava 
conversando juntos com os mestres. Muitas vezes por 
serem novos os juniores são colocados de lado, porém, 
Deus não olha nossa idade, mas sim nosso desejo por 
conhecê-lo mais e aprender mais de sua palavra. Jesus 
tinha doze anos, isso não o impediu de conversar de 
igual com os mestres. 
JESUS E O CRESCIMENTO 
No final dessa passagem o texto fala que Jesus crescia 
“em sabedoria, estatura e graça...”, crescer em 
estatura e idade é natural da vida, mas crescer em 

sabedoria demanda esforço de estudar a Palavra de 
Deus. E juntamente, crescer em graça está ligado a 
intimidade, precisamos não só conhece, mas também 
nos relacionar com esse Deus. 
 
CONCLUSÃO 
Jesus foi criança, junior, adolescente e jovem também. 
Ele compreende os desafios de cada fase da vida. 
Precisamos olhar para ele e repetir a forma que ele 
tratava sua família, o desejo que ele tinha por 
conhecer a palavra e seu amor para estar sempre 
intimo com Deus. 
     
COMPARTILHAMENTO: 

1. Você tem sido obediente e respeitado seus 
pais?  

2. Quanto tempo você tem gastado para 
conhecer mais da Bíblia? 

3. Você tem medo de crescer? Como você acha 
que será a adolescência? 

4. Você tem pedido para que Deus cuide da sua 
vida para você crescer de forma saudável e 
próxima dEle? 

 
RECADINHOS PARA O LÍDER: 
Vem aí mais uma edição da Gincana Bíblica do MINI! 
Crianças e juniores irão revisar todo o conteúdo 
estudado durante o semestre de maneira lúdica e 
divertida. Não perca! Dia 11/12 às 18h30 no CdC. 
Esperamos por vocês! Também nesse Domingo dia 
11/12 às 9h teremos a Festa das Águas na Praia de 
Camburi! 
No dia 17/12 teremos a Celebração de Fim de ano 
Celular, com todos os auxiliares, líderes, supervisores 
e pastores de células. Reserve essa data na sua 
agenda. Vai ser uma festa linda! 
 
Tenha uma semana abençoada! 


