
   

 

 

 

 

 

 

CARTA KIDS 17 | Semana 19/06/2022 

 

Célula 

KIDS 

 

QUEBRA-GELO  

Pergunte qual história da Bíblia as crianças mais 

gostam, deixe cada uma delas falar. Depois pergunte 

quem trouxe a Bíblia para o encontro da célula e 

premia com uma bala ou chocolate aqueles que 

levaram a Bíblia. Fale da importância de estudarmos a 

Palavra de Deus pois ela é a verdade e obedecê-la trará 

ótimos resultados para nossas vidas. 

 

Versículo bíblico:  

“Estude esse livro. Assim, você terá sucesso.”   

(Josué 1:8) 

 

Oração breve 

Ore pedindo que Deus manifeste sua presença no 

encontro. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: A PALAVRA DE DEUS É A VERDADE. 

Texto bíblico: Josué 1:1-8.  

Quem já estudou para fazer uma prova na escola? Às 

vezes, a professora diz exatamente como você deve 

estudar, não é verdade? Ela mostra as páginas do livro 

que você deve ler, então, você escreve as respostas 

das perguntas que poderão cair na prova. Muitas 

vezes, a professora também fala se você irá poder 

olhar no livro no momento da prova ou não. Tudo isso 

ajuda você a se preparar para sair bem na hora da 

prova. Foi isso que Deus fez com Josué. Deus deu a ele 

instruções e lhe mostrou como deveria viver para ter 

sucesso. Você conhece a história de Josué?  

Josué foi o líder que Deus escolheu para ficar no lugar 

de Moisés e liderar o povo de Deus. Josué foi o homem 

usado por Deus para destruir os muros da cidade de 

Jericó. Contudo, Josué somente se saiu bem na tarefa 

que Deus deu a ele porque fazia tudo como Deus havia 

mandado. Tudo o que Moisés deixou escrito, Josué lia 

e obedecia. Então, para que você possa crescer e se 

sair bem em tudo o que fizer, seja na escola, seja em 

casa com sua família, você precisa aprender a fazer as 

três coisas que Deus mandou Josué fazer. Vamos ver 

quais são:   

a) FALAR - Aprenda a Falar a Palavra de Deus.         

Você aprendeu que a Palavra deve estar em sua boca. 

Isso significa que você deve falar o que está escrito na 

Bíblia. Você também aprendeu como é importante 

usar a Palavra de Deus como uma espada para destruir 

as mentiras do diabo. Foi isso que Josué fez; ele falava 

a Palavra de Deus sempre que orava, isso fazia sua fé 

crescer e, por isso, Josué tinha fé para vencer seus 

inimigos.  

b) ESTUDAR - Aprenda a Estudar a Bíblia.                    

Você deve aprender a ler a Bíblia desde pequeno. 

Enquanto você é criança, você lê partes pequenas, mas 

à medida que você crescer, você lerá mais. Josué leu 

todos os livros que Moisés deixou escrito com as 

instruções. Sabe que livros eram esses? São os cinco 

primeiros livros da Bíblia. Sim, esses livros foram 

escritos por Moisés. Portanto, estudar a Bíblia ajudará 

você a ser um bom líder quando você crescer.  

c) FAZER – Aprenda a viver como a Bíblia ensina.      

Não adianta apenas ouvir, falar e estudar a Bíblia, você 

precisa obedecê-la. Deus quer que você aprenda a 

praticar aquilo que você aprendeu. Se você aprendeu 

a perdoar, então, você deve perdoar; se você 

aprendeu a orar, então, você deve orar, certo? É 

praticando tudo o que a Bíblia ensina que você estará 

obedecendo a Deus verdadeiramente. 

 

CONCLUSÃO 

Deus quer que você conheça a Bíblia, pois, a Bíblia é a 

Palavra de Deus! E Palavra de Deus é a Verdade! Essa 

é a única maneira de você sair bem em tudo o que 

fizer, por que Deus vai guiar você através de sua 

Palavra. Ela será uma luz em seu caminho. Como está 

escrito:  

 

“A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, 

é luz que ilumina o meu caminho.” (Salmos: 119:105) 
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COMPARTILHAMENTO 

1. Quem foi Josué? Resposta: O líder que ficou no 

lugar de Moisés. 

2. Deus disse que Josué deveria fazer três coisas 

importantes com a Palavra de Deus, quais são 

elas? Resposta: Falar, estudar e fazer. 

3. O que significa falar a Palavra de Deus? 

Resposta: Significa falar o que está escrito na 

Bíblia. Falar os versículos! 

4. O que significa estudar a Palavra de Deus? 

Resposta: Significa ler para aprendê-la.  

5. O que significa fazer a vontade de Deus? 

Resposta: Significa obedecer o que a Bíblia diz. 

 

Vamos praticar!? Que tal falar o versículo onde Deus 

falou isso para Josué? Assim você poderá começar a 

memorizar a palavra! 

Peça para cada criança repetir o versículo de hoje, 

Josué 1.8. Desafie cada um para falar “de cor” o 

versículo. Quem não souber, pode pedir ajuda para 

outra criança. 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Tire uma foto do encontro, publique e marque a gente: 

@minipibjc.  

Os ensaios para a apresentação do dia dos pais já 

começaram. Incentive os pais a levarem seus filhos 

para participar do Coro MINI. Domingos às 9h no 

Centro de Celebrações.  

No dia 03/07 às 9h teremos apresentação de bebês no 

Culto da manhã. Sua célula tem um bebê para ser  

apresentado? Entrar em contato: mini@pibjc.org.  

No último domingo encerramos mais uma série de 

estudos do CULTO MINI “A palavra de Deus é a 

verdade”. Fique ligado porque vem aí mais uma edição 

da nossa Gincana Bíblica, onde as crianças testarão 

seu conhecimento adquirido durante o semestre. Dias 

10 e 17 de julho. Reserve essa data! 

 

Tenha uma semana abençoada! 

 

 

 
 

 

 





   

 

 

 

 

 

CARTA 17 – A PALAVRA DE DEUS É A VERDADE 

ATIVIDADE  
 CÉLULA 

“Estude esse livro. Assim, você terá sucesso.” (Josué 1:8) 

 

DESCUBRA AS PALAVRAS QUE FALTAM PARA COMPLETAR O VERSÍCULO PARA DEPOIS COLORIR.  

 

 

 


