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QUEBRA-GELO  

Mostrar imagens da tábua com os 10 mandamentos, 

pergaminhos e diferentes Bíblias para que as crianças 

possam compreender como a Palavra de Deus chegou 

até aos nossos dias. 

 

Oração breve 

Ore agradecendo a Deus por sua palavra e peça que 

gere em nós amor pela palavra e desejo de conhece-la 

a cada dia mais, em nome de Jesus. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: A PALAVRA DE DEUS É A VERDADE - REVISÃO. 

Menores: Usando uma Bíblia ilustrada ou filme de 

pequena duração das histórias abaixo, apresente cada 

uma das histórias e depois escolha uma criança de 

cada vez para contar uma das histórias, apresentando 

para as demais o que ouviu. A medida que as crianças 

forem contando a história faça a aplicação/resumo, 

antes de iniciar a próxima história. 

Maiores: Formar 4 duplas ou trios de crianças de 

acordo com as 4 histórias que serão revisadas hoje. Dê 

um tempo para que os grupos leiam as histórias e se 

preparem. Os grupos deverão contar ou apresentar 

um teatro da sua história bíblica para os demais. A 

medida que as crianças forem contando a história faça 

a aplicação, antes de iniciar a próxima história com o 

próximo grupo.  

Obs. Se o grupo da sua célula é misto, com crianças 

maiores e menores, faça a proposta dos maiores 

distribuindo em cada grupo criança maior e menor de 

forma equilibrada, para que um grupo não fique mais 

forte que o outro.  

Ao final dê um prêmio para os grupos. 

 

GRUPO 1 

Texto bíblico: Lucas 4: 16 a 22 

A palavra testamento significa aliança ou promessa. 

Então, entendemos que a Bíblia conta a história a 

respeito da aliança de Deus com o homem que Ele 

criou. Sendo o Velho Testamento, histórias de pessoas 

que viveram antes de Jesus e o Novo Testamento, 

histórias de Jesus, de pessoas que viveram em sua 

época e depois Dele. Foi Deus quem inspirou e 

capacitou homens para escreverem a Bíblia em 

diferentes épocas. Essas pessoas não escreveram o 

que queriam, mas sim o que Deus lhes mandou 

escrever.  

 

GRUPO 2.          

Texto bíblico: Lucas 2: 41 a 51 

A Bíblia é a Palavra de Deus! Jesus sabia disso desde 

pequeno e por isso a estudava e se interessava por ela, 

com 12 anos Ele já a ensinava no templo. E você, lê e 

estuda a Bíblia? Que tal fazermos um compromisso de 

lê-la diariamente?  

 

GRUPO 3.          

Texto bíblico: Lucas 4: 1 a 14 

Jesus venceu as tentações do Diabo porque usou a 

Palavra de Deus, falando exatamente o que estava 

escrito nela a respeito Dele. Deus também quer que 

aprendamos a falar a Palavra, porque quando a 

usamos, Deus fala através de nós e o diabo foge 

porque tem medo de Deus. Por isso, quando você for 

orar, fale versículos da Bíblia. Se não se lembrar, leia-

a. Se não souber ler, fale com suas palavras o que você 

já sabe que a Bíblia diz. E lembre-se sempre, você é o 

que a Bíblia diz que você é! 

 

GRUPO 4.          

Texto bíblico: Mateus 14: 22 a 32 

A Palavra de Deus gera fé! Exemplo disso é Pedro que 

andou sobre as águas porque acreditou na Palavra de 

Jesus. Enquanto Pedro e os outros discípulos estavam 

no barco, em meio à tempestade, eles estavam com 

medo. Mas, quando viram Jesus andando em cima do 

mar, indo socorrê-los, somente Pedro teve Fé na 

Palavra de Jesus que ele também andaria sobre o mar 

se tivesse coragem de ir encontrar com Jesus sobre as 

águas. Para qual situação você precisa ter fé? Seja  
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como Pedro e confie no que a Palavra de Deus fala 

para você!  

 

BRINCADEIRA: 

Batata-quente 

Sentados em roda, peça para as crianças passarem a 

Bíblia para o amigo do lado enquanto toca um louvor. 

Quando a música parar de tocar, a criança que estiver 

com a Bíblia na mão deverá falar o versículo bíblico de 

cor. Se ela não souber peça para os amigos ajudarem. 

Repita várias vezes até que o versículo esteja bem 

memorizado pelo grupo. 

 

Versículo bíblico:  

“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.”   

 (2 Timóteo 3:16) 

 

ATIVIDADE: 

Leve folha de papel branco, lápis, canetinha, giz de 

cera. Peça para cada criança ilustrar a história bíblica 

que mais gostou. Parabenize-as pelos desenhos. 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Tire uma foto dos grupos e das apresentações que 

acontecerão no encontro da sua célula e marque a 

gente: @minipibjc.  

No CULTO MINI do último domingo começamos a 

revisão dos estudos da série “A PALAVRA DE DEUS É A 

VERDADE”, tema da nossa Gincana Bíblica. Segue em 

anexo uma Carta à família, por favor faça com que ela 

chegue até os responsáveis pelas crianças da sua 

célula. Nessa carta encontram-se todos os textos 

bíblicos que serão utilizados na gincana, as crianças 

poderão ler e estudar em família. Na célula também 

faremos a revisão. A Gincana Bíblica do MINI 

acontecerá nos dias 17 e 24 de julho às 18h30 no 

Centro de Celebrações. Nos ajude a divulgar! 

Festa das Águas, com batismos de juniores no dia 10 

de julho às 10h no templo sede. 

 

 

A EBD MINI fará um pequeno recesso nos dias 17 e 24 

de julho. Estaremos de volta com novos temas no dia 

31/07. Até lá! 

 

Tenha uma semana abençoada! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 











 

QUERIDA FAMÍLIA, 

NO ÚLTIMO DOMINGO ENCERRAMOS MAIS UMA SÉRIE DE ESTUDOS DO CULTO MINI: “A PALAVRA DE DEUS 

É A VERDADE”. NOS DIAS 17 E 24 DE JULHO TEREMOS MAIS UMA EDIÇÃO DA GINCANA BÍBLICA DO MINI, 

ONDE IREMOS RELEMBRAR COM AS CRIANÇAS TUDO O QUE APRENDEMOS NESSE PRIMEIRO SEMESTRE DE 

FORMA LÚDICA E DIVERTIDA. QUEREMOS INCUCAR NA MENTE DOS NOSSOS PEQUENOS AS VERDADES DA 

PALAVRA E VOCÊ TAMBÉM PODE CONTRIBUIR!  

DURANTE A SEMANA, LEIA COM SEU FILHO AS HISTÓRIAS BÍBLICAS DOS TEMAS ABAIXO. ASSISTA COM ELE 

AOS CULTOS MINI EM NOSSO CANAL DO YOUTUBE. E NÃO FALTE NENHUM DOS DOMINGOS À NOITE DE 

AGORA ATÉ O DIA 24 DE JULHO.  

VAMOS INVESTIR JUNTOS NAS NOVAS GERAÇÕES E FORMAR DISCÍPULOS VERDADEIROS DE CRISTO!  

EQUIPE MINI.  

 

TEMAS ESTUDADOS: 

A BÍBLIA É A PALAVRA DE DEUS – LUCAS 4.16-22. 

POR QUE É IMPORTANTE LER A BÍBLIA? – LUCAS 2.41-51. 

A PALAVRA DE DEUS EM MINHA BOCA – LUCAS 4.1-14. 

A PALAVRA DE DEUS FERA FÉ – MATEUS 14.22-32 

DEUS CUMPRE O QUE PROMETE – GÊNESIS 12.1-6 / 15.1-3 / 17.1 / 21.1-4 

MILAGRE NÃO É MAGICA! – JOÃO 6.3-14 

O PODER DE DEUS É MAIOR – ÊXODO 6.28-30 / 7.1-13 

SAIBA DE QUEM É A VOZ – 1 SAMUEL 3:1-10 

AMIGO DO MUNDO, INIMIGO DE DEUS – MATEUS 26.14-50 

ARMADURA DE DEUS – EFÉSIOS 6:11-17 

JESUS É A VERDADE – JOÃO 14:6 

JESUS TEM TODO O PODER – MATEUS 8.23-27 

JESUS É O PÃO DO CÉU – JOÃO 6:25-51 

DEUS NUNCA SE ATRASA – JOÃO 11.1-45   

A PALAVRA DE DEUS É A VERDADE – JOSUÉ 1.1-8. 


