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Mensagem para 

Células  
de Juniores 

Querido líder, 

Hoje aconteceu a 1ª parte das OLIMPÍADAS MINI.  

O nosso objetivo é revisar com os juniores tudo o que 

aprendemos sobre o livro de Gênesis de forma 

divertida. E você, líder pode contribuir fazendo um 

encontro de célula diferente e divertido. Você pode 

fazer um pic-nic no parque com os juniores e suas 

famílias, pode fazer uma célula num salão de festas, 

pode até fazer um encontro virtual temático, como dia 

do chapéu, dia do cabelo doido, dia da fantasia. O 

importante é fazer algo diferente e divertido. 

Na programação sugerimos um louvor breve, 

brincadeiras onde você possa revisar o que foi 

trabalhado (propomos algumas opções abaixo), ou um 

bate-papo com perguntas mais abertas sobre os temas 

trabalhados. Você escolhe. 

No próximo domingo é o encerramento das nossas 

OLIMPIADAS MINI. Incentive sua célula a participar.  

Tire uma foto do seu encontro, publique e marque: 

@minipibjc.  

Tenha uma semana abençoada! 

 

EDIFICAÇÃO – REVISÃO PARTE 1 

No domingo revisamos os seguintes temas: 

O DEUS DA CRIAÇÃO – GÊNESIS 1 A 3 

No começo, Deus criou os céus e a terra. Deus disse: -

Que haja luz! E a luz começou a existir. Deus pôs na luz 

o nome de “dia” e na escuridão o nome de “noite”. 

Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse: -Que haja no 

meio da água uma divisão para separá-la em duas 

partes! E chamou essa divisão de “céu”. Aí Deus disse: 

-Que a água que está debaixo do céu se ajunte num só 

lugar afim de que apareça a terra seca! E assim 

aconteceu. Em seguida, Ele disse: - Que a terra 

produza todo tipo de vegetais! E ela produziu. Então 

Deus disse: - Que haja luzes no céu para separarem o 

dia da noite. Depois, Ele disse: -Que as águas fiquem 

cheias de todo tipo de seres vivos e que na terra haja 

aves que voem! Então Deus disse: -Que a terra 

produza todo tipo de animais! E assim aconteceu. Aí 

Ele disse: -Agora vamos fazer os seres humanos. Deus 

criou o homem e a mulher parecidos com ele, e os 

abençoou, e disse para terem muitos filhos. E Deus viu 

que tudo o que havia feito era muito bom.  

Aproveite esse momento para lembra-los alguns 

princípios importantes: Deus criou tudo o que existe 

pela sua Palavra. Tudo que Deus faz é bom, eu e você 

por exemplo. Deus criou o homem parecido com Ele. 

A ESCOLHA ERRADA DO HOMEM 

Deus plantou um lindo jardim com todos os tipos de 

árvores que davam frutas gostosas. O nome desse 

jardim era Éden. No meio dele ficava a árvore da vida 

e também do conhecimento do bem e do mal. Então, 

Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele 

e ordenou: -Você pode comer as frutas de qualquer 

árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento 

do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois 

certamente morrerá. A serpente perguntou à mulher: 

-É verdade que Deus mandou que vocês não 

comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A 

mulher respondeu: -Podemos comer as frutas de 

qualquer árvore menos da árvore que fica no meio do 

jardim. Se fizermos isso, morreremos. Mas, a serpente 

afirmou: - Você não morrerão coisa nenhuma! A 

mulher viu que a árvore era bonita e que suas frutas 

pareciam gostosas. Então, comeu e deu ao seu marido, 

e ele também comeu. Por isso, o Senhor Deus 

expulsou o homem do jardim do Éden.  

Deus criou o homem livre para escolher, porém ele fez 

a escolha errada. O homem escolheu desobedecer. E 

foi assim que o pecado entrou no mundo. O resultado 

dessa escolha foi a separação de Deus. Mas Deus 

prometeu enviar Jesus para morrer na cruz e acabar 

com o pecado de uma vez por todas.  

DEUS SALVA NOÉ E SUA FAMÍLIA – GÊNESIS 6 A 9 

Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más 

e sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, 

ficou muito triste por haver feito os seres humanos. 

Mas, Ele aprovava o que Noé fazia porque sempre 

obedecia a Deus. Um dia, Deus disse a Noé: -Resolvi 

acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei 

completamente e destruirei também a terra, pois ela  
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está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa 

uma grande arca porque vou mandar um dilúvio. Entre 

na arca e leve com você sua mulher, seus filhos e suas  

noras. Também leve um macho e uma fêmea de todas 

as espécies de animais. E Noé fez tudo que o Senhor 

havia mandado. O dilúvio durou quarenta dias. 

Somente Noé e os que estavam na arca com ele 

ficaram vivos. Depois que a agua baixou, todos saíram 

da arca, e Noé construiu um altar para agradecer ao 

Senhor. Então Deus os abençoou: - Eu faço a seguinte 

aliança com vocês: prometo que nunca mais haverá 

outro dilúvio para destruir a terra. Como sinal dessa 

aliança, vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris 

será o sinal da minha aliança.    

DEUS E ABRAÃO – GÊNESIS 12, 15 A 17, 21 A 22 

E o Senhor Deus disse a Abraão: - Saia da sua terra, do 

meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para 

uma terra que eu lhe mostrarei. Eu o abençoarei e os 

seus descendentes vão formar uma grande nação. E 

você será uma benção para os outros. Abrão partiu, 

com sua mulher, Sarai, e tudo o que tinham. Chegaram 

a Canaã, a terra prometida por Deus, mas os cananeus 

viviam ali. Depois disso, Abraão teve uma visão, e nela 

o Senhor lhe disse: -Abrão não tenha medo. Eu o 

protegerei e lhe darei uma grande recompensa. Abrão 

respondeu: -Ó Senhor! De que vale a tua recompensa 

se eu continuo sem filhos? Então o Senhor falou: - O 

seu próprio filho será o seu herdeiro. Aí o Senhor levou 

Abrão para fora e disse: - Olhe para o céu e conte as 

estrelas se puder. Pois bem! Será esse o número dos 

seus descendentes. Abrão creu em Deus, e por isso o 

Senhor o aceitou. Quando Abraão tinha noventa e 

nove anos, Deus lhe disse: Sara, a sua mulher lhe dará 

um filho. E você o chamará de Isaque. O Senhor 

abençoou Sara, ela ficou grávida, e o menino nasceu 

no tempo que Deus havia marcado, e Abraão pôs nele 

o nome de Isaque. Certa vez, deus pôs Abraão à prova, 

dizendo-lhe: - Pegue Isaque, seu único filho, e o 

ofereça como sacrifício. No dia seguinte, Abraão foi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

para Moriá e Isaque foi junto. Quando chegaram ao 

lugar, Abraão fez um altar e amarrou Isaque sobre a  

lenha. Quando Abraão pegou a faca para matar Isaque 

o Anjo do Senhor o chamou: -Abraão! Não machuque  

o menino. Agora sei que você teme a Deus, pois não 

me negou o seu único filho. Abraão viu um carneiro 

numa moita. Então o pegou e o ofereceu como 

sacrifício. E o anjo do Senhor falou: -Porque você não 

me negou o seu único filho, eu juro pelo meu próprio 

nome que, por meio dos seus descendentes, eu 

abençoarei todas as nações do mundo.  

 

SUGESTÃO DE BRINCADEIRAS: 

Conte a história 

Comece contando uma das histórias apresentadas e 

peça que os juniores continuem a história.  

Imagem & Ação 

Essa brincadeira pode ser feita por meio de mímica ou 

desenho. Escreva alguns trechos das histórias 

apresentadas em um papel e peça para que um junior 

tire um papel sem ver. O que estiver escrito no papel 

o junior deverá desenhar ou fazer a mímica para que 

os demais adivinhem o que é. 

Passa ou repassa 

O líder deverá ler uma pergunta e escolher um junior 

no grupo para dar a resposta. Caso o junior escolhido 

não saiba a resposta, passa para alguém do grupo dele 

responder no lugar. Se ninguém do grupo dele souber 

a resposta ou errar repassa a questão para a outra 

equipe responder. 

 

SUGESTÃO DE PERGUNTAS: 

1. Dos temas trabalhados em nossa revisão qual 

deles chamou mais a sua atenção e por que? 

2. Você viveu alguma experiência marcante com 

Deus como algum desses personagens que 

compartilhamos? 

3. Apresente um resumo para a célula de sua 

história favorita.  

 


