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Célula 

JÚNIOR 

 

 

QUEBRA-GELO  

Características do meu Pai.   

Leve impresso em papéis, características positivas: 

ALEGRE, COMUNICATIVO, CARINHOSO, ATENCIOSO, 

BONDOSO, PROTETOR, AMOROSO, GENEROSO, 

RESPONSÁVEL, CORAJOSO. Se desejar pode escrever 

outras qualidades. Cada júnior vai dizer qual ou quais 

características retratam o pai dele e por que. Ouça o 

que cada um vai falar. 

 

ORAÇÃO BREVE 

Estimule os juniores a orarem uns pelos outros. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: SOMOS FILHOS DE DEUS. 

Texto bíblico: Mateus 1:16-25.  

VOCÊ TEM UM PAI AQUI NA TERRA 

Jesus tinha um pai aqui na terra - José. José foi 

responsável por cuidar de Jesus, também lhe conferiu 

identidade quando lhe deu um nome e o registrou 

como seu filho; e também lhe deu uma herança, uma 

profissão. 

VOCÊ É FILHO DE DEUS 

Antes de ter uma pai na terra Jesus tinha o pai celestial 

– DEUS. E Jesus veio aqui na terra com a missão de nos 

dar a chance de também termos um pai no céu. 

Leia o que a bíblia diz em João 1:12  

“Porém alguns creram nele e o receberam, e a estes ele 

deu o direito de se tornarem filhos de Deus.”  

A partir do momento que recebemos Jesus em nosso 

coração passamos a fazer parte da família Dele. 

Através de Jesus, nós somos FILHOS DE DEUS. E como 

nosso pai, Deus nos oferece identidade, cuidado e 

herança.  

★ Identidade: Identidade de filhos de Deus. O 

versículo que lemos diz que todos os que crerem e 

receberem a Jesus são filhos de Deus. Leia alguns  

versículos na bíblia que nos dão essa certeza: 2 

Coríntios 6:18; Efésios 5:1 ; Gálatas 4:6 -7. Estas são 

apenas algumas provas que Deus nos deixou para 

lembrarmos desta verdade: SOMOS FILHOS DE DEUS.  

★ Cuidado: um pai cuida de seu filho e da mesma 

forma, Deus tem cuidado de cada um de nós.  

★ Herança: Deus nos prometeu a vida eterna, isso já é 

uma herança incrível! A bíblia diz que no céu não há 

doenças, fome ou dor. Mas você sabia que o Pai nos 

deixa viver um pouquinho disso aqui na terra?  

“Nós somos seus filhos, e por isso receberemos as 

bênçãos que ele guarda para o seu povo, e também 

receberemos com Cristo aquilo que Deus tem 

guardado para ele.” Romanos 8:16.  

A partir do momento que você aceitou Jesus como seu 

salvador, você se torna filho de Deus e recebe através 

do Espírito Santo o poder e a autoridade para falar 

como filho de Deus. Como é maravilhoso ser filho 

deste Deus!  

 

COMPARTILHAMENTO: 

1. Você tem alguma dúvida de que Jesus veio ao 

mundo para nossa dar a chance de sermos 

filhos de Deus? Sabe como isso acontece? 

(Líder: Aproveite esse momento para 

apresentar o plano de salvação caso haja 

algum júnior que ainda não aceitou Jesus) 

2. Você tem experimentado o cuidado de Deus? 

(Líder: Fale alguns exemplos de cuidado de 

Deus em sua vida e deixe que os juniores 

também falem. Depois, peça que elas 

agradeçam em voz alta por uma dessas coisas 

que Deus tem feito em suas vidas.  

3. A Bíblia diz que o mundo espera a 

manifestação dos filhos de Deus. Como filho 

de Deus você tem manifestado o poder e 

autoridade que lhe foram conferidos como 

herança? 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

O CORO JR está de volta! Domingos às 9h30 no CdC.  

O Conexão JR – classe de batismo para juniores já 

começou! Domingos às 10h. Inscrições no nosso app.  

 

Tenha uma semana abençoada! 


