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QUEBRA-GELO  

Peça aos juniores para providenciarem uma foto deles 

com o animal de estimação que eles tem em casa, e 

levarem para o encontro. No caso do encontro online, 

você pode avisar que todos deverão estar com seu 

animal no início do encontro. Peça para que cada um 

apresente o seu animal, dizendo o nome, qual a idade, 

o que ele come, quem cuida dele, onde ele fica. 

Aqueles que não tem animal podem participar 

compartilhando que animal gostariam de ter e qual 

nome dariam a ele. 

Após todos falarem, você pode lembrá-los que Deus é 

o criador de todas as coisas, ele criou os animais e 

também criou os seres humanos. Ore com eles 

agradecendo. 

 

Oração breve 

Agradeça pela criação de Deus, por cada um dos 

nossos juniores. Peça que a presença Dele se 

manifeste no encontro hoje.  

 

EDIFICAÇÃO:  

Tema: O Deus da criação 

 

A partir de agora, começaremos a conhecer um pouco 

mais da Bíblia. Como já vimos, a Bíblia não é apenas 

um livro, pelo contrário, ela contém vários livros. 

Vamos conhecer vários desses livros através das 

histórias de muitas pessoas, que são contadas na 

Bíblia. Durante os próximos meses estudaremos o 

Antigo Testamento, que conta a história do povo de 

Deus, conhecido como o povo de Israel. Vamos 

começar pelo primeiro livro da Bíblia: Gênesis. Ele 

começa contando como Deus criou todas as coisas. 

Vamos ler!? (Divida o texto bíblico abaixo de forma 

que cada junior leia um trecho). 

 

Texto Bíblico:  

Gênesis 1 e 2.1-4 

 

 

DEUS É O CRIADOR DE TODAS AS COISAS  

Em Gênesis 2.1-4 está escrito que Deus criou todas as 

coisas, ouçam! “Assim Deus terminou a criação do céu 

e da terra, e tudo o que há neles. E foi assim que o céu 

e a terra foram criados”. 

Em Apocalipse, o último livro da bíblia, também diz a 

mesma coisa. Vamos ler: “Senhor nosso e nosso Deus! 

Tu és digno de receber glória, honra e poder, pois 

criaste todas as coisas; por tua vontade elas foram 

criadas e existem” (Apocalipse 4.11). 

Isso é muito interessante, porque esses dois livros 

foram escritos por pessoas diferentes e em épocas 

bem diferentes, e eles concordam com esta verdade: 

que Deus é o criador de todas as coisas. 

 

DEUS CRIOU O MUNDO PELA PALAVRA DELE 

A Bíblia diz que Deus criou tudo através da Palavra 

Dele. A vida não surgiu por acaso. A vida veio de Deus. 

Porque a vida é algo que somente Deus pode dar, pois 

Ele é a vida! Na criação, Deus deu vida a tudo o que 

existe, como os animais e as plantas. Deus é o Todo-

Poderoso. Ele é mais poderoso do que o Sol e o mar, 

pois foi Ele quem criou tudo isso. Sabe como Ele fez 

isso? Através da sua palavra. Quando Deus falou, cada 

coisa veio a existir: cada animal, cada planta, os rios, 

os mares, a Lua, o Sol e as estrelas. Portanto, 

precisamos crer no que Deus diz na sua palavra, 

porque Deus não pode mentir. 

Toda vez que Deus criou algo, encontramos escrito 

assim na Bíblia: E disse Deus! No texto da Bíblia que 

fala sobre a criação, está escrito oito vezes esta frase: 

E disse Deus! Por que será que essa frase se repete 

tantas vezes? Porque quando Deus falou, Ele deu uma 

ordem, e aconteceu exatamente como Ele disse. Isso 

prova que Deus estava criando cada coisa através da 

palavra da sua boca. Deus não criou o mundo pela 

força do seu pensamento ou com uma varinha mágica. 

Ele criou todas as coisas pela sua palavra.  
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Deus não criou tudo de uma vez, mas cada dia Ele criou 

algo diferente, durante seis dias.  A bíblia diz que 

terminou o primeiro dia e veio a noite e depois veio o 

segundo dia, depois o terceiro, o quarto, o quinto, até 

chegar no sexto dia! Deus estava controlando toda a 

sua criação, através da sua Palavra. 

Deus é poderoso para fazer todas as coisas, mas às 

vezes Ele não faz tudo de uma vez. Na sua vida 

também é assim, Ele vai fazendo aos poucos. O fato de 

você não ver as coisas acontecendo na sua vida ou na 

sua família não significa que Deus não está fazendo. 

Acredite: Deus está no controle de tudo! 

 

TUDO O QUE DEUS FAZ É BOM 

Deus criou cada coisa no dia certo. Mas será que Deus 

gostou do que Ele fez? Sim. Sabe o que ele disse 

quando terminou de criar todas as coisas? Ouçam o 

que está escrito sobre isso: “E Deus viu que tudo o que 

havia feito era muito bom”. Isso é mais ou menos 

como quando você faz um trabalho muito bem feito na 

escola e ao terminar, você olha e pensa assim: Uau! 

Ficou bom! Mas sabe do que Deus mais gostou na sua 

criação? Do ser humano. Isso quer dizer que você é 

uma criação de Deus! 

Assim como nada na criação surgiu por acaso, você 

também não nasceu por acaso. Deus planejou que 

você existisse. Isso é mesmo muito bom! Porque tudo 

o que Deus faz é bom! No livro de 1 Timóteo 4.4, está 

escrito assim: “Pois tudo que Deus criou é bom!” 

Deus realizou toda a sua criação em seis dias, e sabe o 

que Ele fez no sétimo dia? Ele descansou! Se Deus 

descansou, nós também podemos descansar.  

 

Atenção líder! As perguntas para compartilhamento 

nos ajudam a verificar o aprendizado e a conhecer 

melhor os nossos juniores. Aproveite bem este 

momento, e use a sua criatividade.   

 

COMPARTILHAMENTO: 

1. Qual o nome do primeiro livro da Bíblia?  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Quem criou todas as coisas que existem?   

3. Por que no livro de Gênesis está escrita várias 

vezes a expressão “E disse Deus”? 

4. Em quantos dias Deus fez toda a criação?  

5. O que Deus fez no sétimo dia?  

6. O que Deus disse quando terminou de criar 

todas as coisas?  

7. Vamos ver quem consegue repetir o versículo 

de hoje sem olhar? (Gênesis 2.1-4) 

8. Tem algum pedido pelo qual você tem orado 

para que Deus faça na sua vida? Algo que você 

deseja muito que Ele faça ou um milagre que 

você tem esperado que Ele opere?  

9. Você já fez um pedido para Deus e aconteceu? 

O que foi? Como foi? O que você sentiu? Você 

agradeceu? 

 

ORAÇÃO: 

Senhor Deus, eu creio que o Senhor criou todas as 

coisas e que eu também sou criação do Senhor. Muito 

obrigado pela minha vida, pois o Senhor planejou que 

eu nascesse e eu nasci. Obrigado pela minha família, 

pelos meus amigos, pela célula, pelo meu líder, que me 

ajuda a conhecer mais a Ti. Obrigado porque o Senhor 

se importa comigo e cuida de mim. Nunca mais eu vou 

dizer que eu não tenho valor, porque tudo o que o 

Senhor faz é bom! Em nome de Jesus. Amém! 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Na semana passada recebemos várias fotos de 

encontros de células de juniores. Foi muito legal!  

Também tivemos algumas decisões. Ore por isso!  

Você, líder já está nos seguindo no Instagram? Se ainda 

não, faça isso.  

Tire também uma foto do encontro ou do momento 

do quebra-gelo, cada junior com seu animal, publique 

no seu Instagram e marque a gente. @minipibjc.  

Vamos ficar muito felizes em compartilhar esse 

momento com você.  

Tenha uma semana abençoada! 


