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Célula 

JÚNIOR 

 

 

QUEBRA-GELO  

Tabuada 

Bora brincar de desembainhar a espada. Peça para que 

os juniores tragam bíblia de papel para célula, separe 

alguns versículos e faça uma competição para ver 

quem acha primeiro.  

 

ORAÇÃO BREVE 

Ore agradecendo a Deus por Sua Palavra e peça que 

Deus manifeste a sua presença no encontro. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: LIVROS DA BÍBLIA E ARMADURA DE DEUS 

Texto bíblico: 2 Tm 3.16/ Ef 6.10-17 

 

 2Timóteo 3:16-17 
“Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por 

Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o 

erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de 

viver. E isso para que o servo de Deus esteja 

completamente preparado e pronto para fazer 

todo tipo de boas ações.” 

Durante todo o semestre estudamos a 

importância de aprendermos sobre toda a Bíblia e 

desde a ultima revisão estamos relembrando 

sobre isso. É importante estudarmos bem toda a 

bíblia para conhecermos melhor o nosso Deus. É 

através dela que Deus se revelou a nós. 

ARMADURA DE DEUS 

Deus nos reveste com sua armadura espiritual 

para que possamos nos preparar para toda 

batalha que tivermos que enfrentar na vida. 

Hoje iremos vestir toda a armadura para 

gravarmos bem. 

Capacete da salvação: Fortaleça sua mente nas 

promessas do Senhor 

Couraça da justiça: Sempre se lembre que a nossa 

segurança vem na justificação que Cristo 

conquistou na cruz. 

Cinturão da verdade: Aquilo que mantem todo o 

conjunto bem firme é a Verdade que é Cristo. 

Calçados do evangelho da paz: Toda nossa 

caminhada tem que ser firme no evangelho de 

Jesus que transforma vidas. 

Escudo da fé: Lembremos sempre que nossa 

maior defesa é crer em Deus como nosso 

protetor. A fé é capaz de mover montanhas. 

Espada do espirito: E nossa maior arma é a 

Palavra de Deus. É com ela que “atacamos” o 

inimigo. Assim como Jesus no deserto. 

 

 

COMPARTILHAMENTO: 

1. O quanto você tem se esforçado para decorar 

os versículos da bíblia? 

2. Se algum amigo seu te perguntar quem é 

Jesus, o que você responderia? 

3. Repita até decorar todas as peças da armadura 

de Deus.  

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Game Bíblico 

Essa semana teremos nossa continuação do Game 

Bíblico incentive a participação de todos e peça para 

os que foram no ultimo domingo irem com a camisa da 

cor do time nesse próximo domingo. 

 

Daycamp 

As inscrições para nosso Daycamp já estão abertas, 

divulgue e chame toda sua célula para se inscrever. 

Será um dia MUITO divertido. Então não percam 

 

Tenha uma semana abençoada! 


