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Querido líder,  

Estamos encerrando a série “A Palavra de Deus é a 

verdade” com as nossas crianças e nas últimas 

semanas estamos revisando todo o conteúdo. Para 

essa semana queremos propor que você faça em sua 

célula algumas das brincadeiras que realizamos com 

elas na nossa Gincana Bíblica. Você não precisará fazer 

todas as brincadeiras. Escolha aquelas que sejam mais 

apropriadas para a realidade das suas crianças, 

levando em consideração a idade e o número de 

participantes. Se na sua célula tem poucas crianças, a 

medida que for realizando as brincadeiras premie as 

crianças pela participação. Se a sua célula tem muitas 

crianças, divida-as em 2 times: vermelho e azul para 

deixar a brincadeira ainda mais animada, e faça a 

premiação no final. 

Para começar, leia na sua Bíblia o texto de 1 Coríntios 

10.31. Depois, explique que esse texto nos fala que, 

tudo o que fazemos devemos fazer para a glória de 

Deus. Mesmo que seja algo simples que fazemos todos 

os dias como comer e beber. Todas as nossas atitudes 

devem ser pensadas e realizadas de forma que 

agradem e glorifiquem a Deus. Então, mesmo quando 

estamos brincando ou competindo não vale a pena 

ganhar o jogo se entristecemos o nosso Deus. Por isso, 

não devemos abrir mão daquilo que já aprendemos 

que agrada a Deus: 1- Falar sempre a verdade, 2- 

Tratar o colega com amor e respeito, 3- Obedecer as 

regras e ao líder.   

Peça a uma criança para orar entregando esse 

momento ao Senhor. Agora estamos prontos e 

podemos começar! 

 

GINCANA BÍBLICA NA CÉLULA:  

TEMA: A PALAVRA DE DEUS É A VERDADE. 

1ª Brincadeira: QUEBRA-CABEÇA 

Se as suas crianças ainda não sabem ler, use a imagem 

em anexo para fazer a brincadeira, se elas já sabem ler 

use o versículo bíblico. Imprima em papel canson 120g 

ou 180g, depois corte a imagem ou versículo bíblico 

nos lugares marcados. 

 

 

“TODA A ESCRITURA SAGRADA / É INSPIRADA POR 

DEUS / E É ÚTIL PARA ENSINAR / A VERDADE / E A 

MANEIRA / CERTA DE VIVER.” / (2 TIMÓTEO 3.16). 

- Cada grupo deverá pegar as frases que estão 

misturadas e encontrar a frase inteira correta. Uma 

dica: a frase é um versículo bíblico.  

- Não podem consultar a Bíblia para montar a frase.  

- Terão 3 minutos para montar o quebra-cabeça. 

Coloque a contagem regressiva.  

- A equipe que montar o quebra-cabeça corretamente 

marca 5 pontos para a sua equipe. 

 

2ª Brincadeira: ESTÁTUA 

- Coloque no seu celular uma das músicas sugeridas, 

enquanto a música estiver rolando todos deverão  

dançar, não pode ficar ninguém parado.  

- Ao parar a música, todo mundo deve parar de se 

mexer junto com ela. Não pode se movimentar 

enquanto a música estiver parada. Quem se 

movimentar durante a pausa da música sai da 

brincadeira.  

- Quem ficar por último marca 2 pontos para a sua 

equipe. 

 Sugestões de músicas: 

1) ELE É MEU JESUS (REBECA NEMER) 

https://www.youtube.com/watch?v=gLWqWQMKSXI  

2) A CHAVE DA ORAÇÃO (RADICAL KIDS) 

https://www.youtube.com/watch?v=U419sizOcaQ 

3) DEUS GRANDÃO (3 PALAVRINHAS)  

https://www.youtube.com/watch?v=AHqqzUkjRjw 

 

3ª Brincadeira: PASSAR A BOLA 

- Forme duas filas com, no mínimo, com três crianças 

em cada.  

- Entregue uma bola para cada equipe. Em seguida, 

cada fila deverá passar a bola para cada integrante do 

grupo, passando-a por cima, começando do primeiro 

até o último.  

- Depois, para voltar a bola, ela deverá ser passada por 

baixo, entre as pernas de cada criança. Quando a  

https://www.youtube.com/watch?v=gLWqWQMKSXI
https://www.youtube.com/watch?v=U419sizOcaQ
https://www.youtube.com/watch?v=AHqqzUkjRjw
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equipe terminar, todos deverão falar o versículo 

juntos.  

- A equipe que fizer toda a atividade em menor tempo, 

vence a brincadeira e GANHA 2 PONTOS. O tempo 

será contado o início da atividade até quando as 

crianças terminarem de falar o versículo bíblico. 

Versículo bíblico: 

“Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e 
é útil para ensinar a verdade e a maneira certa 
de viver.”  (2 Timóteo 3.16). 

 

4ª Brincadeira: A DANÇA DAS CADEIRAS 

- Ao som de uma música as crianças vão andando em 

volta das cadeiras. Quando a música parar a criança 

precisa encontrar uma cadeira para sentar.  

- À medida que as crianças forem ficando fora das 

cadeiras, deverão falar o versículo bíblico.  

- A última criança que ficar na cadeira também deverá 

falar o versículo bíblico e se acertar marca 2 pontos 

para a sua equipe. 

Versículo bíblico: 

“Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e 
é útil para ensinar a verdade e a maneira certa 
de viver.”  (2 Timóteo 3.16). 

 

5ª Brincadeira: PERGUNTAS E RESPONTAS 

- Todos deverão ficar com as mãos para trás. O líder 

fará a pergunta e quando ele disser “valendo!” a 

criança que levantar a mão primeiro responde.  

- Se a criança responder certo marca 1 ponto para a 

sua equipe, se responder errado o ponto vai para a 

outra equipe.  

PERGUNTAS:  

1) O que significa a palavra Bíblia? R: A palavra 

Bíblia significa LIVROS  

2) Certa vez, quando Jesus tinha 12 anos, foi com 

seus pais para Jerusalém para a festa da 

Páscoa. Na volta para casa perceberam que 

Jesus havia sumido. Onde estava e o que Jesus 

estava fazendo? Resposta: No templo 

ensinando a Palavra de Deus. 

 

 

3) Complete o versículo: “A tua palavra é.... (João 

17.17). Resposta: a verdade. 

4) Complete o versículo: “A tua palavra deve 

estar na tua boca e... (Romanos 10.8). 

Resposta: no teu coração. 

5) Em Lucas 4:1-14. Jesus estava no deserto e ali 

foi tentado pelo diabo, Jesus estava sem 

comer e sem beber durante 40 dias. Então o 

diabo disse para Jesus transformar as pedras 

em pães. O que Jesus respondeu?  Resposta: 

“Está escrito: não só de pão vive o homem” 

6) Em Mateus 14:22-32, os discípulos de Jesus 

estavam num barco no meio de uma 

tempestade e Jesus vai até o barco andando 

sobre as águas e um dos discípulos anda sobre 

as águas. Quem foi? Resposta: Pedro 

7) Deus mandou Abraão sair de sua casa e ir para 

outro lugar e prometeu duas coisas a ele. 

Quais foram essas duas coisas? Resposta: 

Uma terra e um filho. 

8) Certa vez, Jesus fez um milagre da 

multiplicação. Ele usou o que um menino tinha 

nas suas mãos e alimentou uma multidão. O 

que o menino deu para Jesus multiplicar? 

Resposta: 5 pães e 2 peixinhos. 

9) Complete o versículo: “A palavra do Senhor 

dura..(1Pedro 1.25) Resposta: para sempre. 

10) Complete o versículo: “A fé vem pelo ouvir... 

(Romanos 10.17). Resposta: a palavra de 

Deus. 

11) Deus nos deu uma arma para vencer o diabo e 

destruir todas as suas mentiras. Que arma é 

essa? Resposta: a palavra de Deus. 

 

SOME A PONTUAÇÃO DAS EQUIPES E ANUNCIE QUAL 

EQUIPE GANHOU. 

Lembre às equipes que somos todos vencedores em 

Cristo Jesus, que nos salvou. E que o mais importante 

foi que todos nós nos divertimos. Tire uma foto da 

gincana da sua célula e marque a gente: @minipibjc.  

Tenha uma semana abençoada! 
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BRINCADEIRA 

 

EQUIPE AZUL 

 

EQUIPE VERMELHA 

 

QUEBRA-CABEÇA (5 PONTOS) 

 

  

 

ESTÁTUA (2 PONTOS)  

 

  

 

PASSAR A BOLA (2 PONTOS) 

 

  

 

DANÇA DA CADEIRA (2 PONTOS) 

 

  

 

PERGUNTAS E RESPONTAS 

(CADA RESPOSTA CORRETA = 1 PONTO) 

  

  

 

TOTAL DE PONTOS 

  

  




