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QUEBRA-GELO  

Vamos brincar de Cabra - Cega!!!  

Prepare um lenço ou outro material para vendar os 

olhos e faça um percurso com obstáculos. Escolha uma 

criança para ser a cabra-cega, uma para dar a direção 

certa e outra para dar a direção errada. Depois de 

vendar os olhos da criança que vai ser a cabra-cega, 

rode-a e deixe que as outras duas a direcionem pela 

voz do início do percurso até o local final desejado. Ao 

final converse sobre os obstáculos enfrentados e sobre 

a confusão de comandos que dificultaram o trajeto. 

Explique que na nossa vida também é assim, 

precisamos ouvir o que a palavra de Deus nos diz, pois 

ela é a verdade. E não dar ouvidos a quem quer nos 

enganar. Depois peça para todos repetirem em uma só 

voz: - A palavra de Deus é a verdade! 

 

Oração breve 

Ore agradecendo a Deus por sua palavra e peça que 

gere em nós amor pela palavra e desejo de conhecê-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: GÊNESIS 12.1-6 / 15.1-3 / 17.1 / 21.1-4 

Deus prometeu abençoar Abraão com dois presentes: 

“Uma terra para ele morar com sua família e um filho”. 

Abraão acreditou em tudo aquilo que Deus havia lhe 

falado e esperou o tempo determinado por Deus para 

receber os presentes. Quando Abraão completou 

noventa e nove anos, Deus deu um filho para ele e 

depois disso, sua família herdou a terra, exatamente 

como Deus lhe havia prometido. Confiar em Deus 

significa “ter a certeza” de que Deus irá fazer o que 

prometeu mesmo se não for no nosso tempo.  

GRUPO 2.          

Texto bíblico: JOÃO 6.3-14 

Jesus tinha em suas mãos apenas 5 pães e 2 peixinhos, 

mas a Bíblia diz que mais de 5 mil pessoas estavam 

com fome. Naquele dia Jesus realizou um grande 

milagre através do poder de Deus! Multiplicou os pães 

e peixes que foram entregues a Ele por um menino. 

Deus usa pessoas que oram para realizar milagres 

ainda hoje. E assim como Jesus usou aquele menino e 

o que ele tinha para fazer um grande milagre, Ele hoje 

deseja usar você. Através do seu testemunho, ou 

falando de Jesus para as pessoas, ou você pode orar 

para que as pessoas sejam curadas, você pode ajudar 

outras crianças a conhecerem Jesus. Há muitas 

maneiras de ser usado por Deus, creia e deixe o Senhor 

te usar para a glória Dele!  

GRUPO 3.          

Texto bíblico: ÊXODO 6.28-30 / 7.1-13 

Deus enviou Moisés ao Egito para libertar o seu povo 

da escravidão. Deus queria mostrar o seu poder 

naquela terra, cujo povo praticava feitiçaria. O 

primeiro milagre que Ele fez foi ali foi transformando 

o cajado de madeira de Moisés em uma serpente 

(cobra). E os feiticeiros de faraó fizeram o mesmo,  
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entretanto, usando o poder das trevas. Então, Deus 

mandou a serpente de Moisés engolir as serpentes dos 

feiticeiros. O diabo tenta imitar o que Deus faz para 

enganar as pessoas, usando mentiras. O poder de Deus 

é e sempre será maior que o poder do diabo.  

GRUPO 4.          

Texto bíblico: 1 SAMUEL 3:1-10 

A mãe de Samuel prometeu a Deus que, se Ele lhe 

desse um filho, ela o entregaria servi-Lo. Então, ainda 

menino Samuel foi levado ao tabernáculo para ajudar 

o sacerdote Eli. Certa noite o Senhor chamou Samuel, 

mas como ele ainda não conhecia a voz de Deus foi 

procurar Eli pensando que era ele que o tinha 

chamado. Mais duas vezes Samuel foi até Eli, que o 

mandava deitar, pois não o havia chamado. Até que Eli 

compreendeu que era Deus chamando Samuel, e o 

ensinou como ele devia responder. E ouvindo 

novamente o seu nome, Samuel respondeu a Deus:  

—Fala Senhor, pois o teu servo está escutando! A 

história de Samuel nos ensina que Deus não só deseja 

falar com o seu povo, como deseja falar também com 

as crianças. Deus fala através da Bíblia! Tome tempo 

para ouvir o que Deus quer falar com você, leia e 

medite na palavra. 

 

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: 

A Gincana Bíblica do MINI, acontecerá nos dias 17 e 

24 de julho às 18h30 no Centro de Celebrações. 

Estamos revisando o conteúdo também nas células 

para deixar as crianças ainda mais preparadas para 

estes dias. Incentive-os a estudar a Bíblia. 

Festa das Águas, com batismos de juniores no próximo 

domingo, dia 10 de julho às 10h no templo sede. 

Nos próximos domingos de julho as atividades infantis 

acontecerão comente no culto da noite.  

Tenha uma semana abençoada! 
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