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Célula 

JÚNIOR 

 

 

QUEBRA-GELO  

Escolha 4 juniores e forme duplas com as mãos dadas 

e levantadas para cima, formando uma casa. As outras 

crianças devem andar em volta das duplas enquanto 

toca uma música, assim que a música parar, elas 

devem correr e procurar uma casa, entrando debaixo 

das mãos dos juniores com as mãos levantadas. Quem 

ficar de fora paga uma prenda (falar o versículo do dia). 

Depois troque e comece novamente. 

“Todos se reuniam no templo e nas suas casas, 
e partiam o pão com alegria.” (Atos 2.46) 

 

LOUVOR E ORAÇÃO 

Estimule os juniores a orarem uns pelos outros. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: O INICIO DA IGREJA 

Texto bíblico: Atos 1.8-9 & 2.1-46 (resumidos) 

O INICIO DA IGREJA 

A igreja começou quando Jesus enviou o Espirito 

Santo. Jesus disse para os discípulos que, que depois 

que Ele subisse ao céu enviaria o Espirito Santo para 

morar no coração deles. Por isso, seus discípulos e 

outros seguidores ficaram reunidos por muitos dias, 

esperando a promessa de Jesus se cumprir. 

Os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar, 

quando de repente veio do céu um barulho como um 

vento muito forte e encheu toda a casa onde eles 

estavam. Todos ficaram cheios do Espírito. E em cima 

da cabeça de cada um deles, apareceram chamas de 

fogo. Depois disso, eles começaram a falar em outras 

línguas, que eles não conheciam. 

A partir desse dia, a igreja começou a crescer, e em 

muitos lugares as pessoas creram em Jesus e o 

aceitaram como seu Salvador, e também muitos 

milagres começaram a acontecer. A cada dia crescia 

mais o número de pessoas que seguiam Jesus. E as 

pessoas se reuniam no templo, onde adoravam a 

Deus, e também nas casas. Como as pessoas fizeram 

no tempo de Jesus, nós também fazemos hoje aqui na 

nossa igreja nos reunimos no templo, que é o nosso 

CDC. E também nas casas, que são as nossas células. 

E cada vez que uma pessoa recebe Jesus no seu 

coração ela é acrescentada no nosso meio, nos cultos 

no Centro de Celebrações e nas células.  

 

COMPARTILHAMENTO: 
1. A igreja de Cristo começou quando Jesus 

enviou o Espírito Santo. Você já tem o Espírito 

Santo em você?  

2. Como parte da igreja de Cristo de hoje, 

compartilhe como tem sido a sua experiência 

nos cultos e nas células?   

3. Você costuma falar de Jesus para os seus 

amigos? Já levou convidados não crentes para 

a sua célula? 

4. Se você ainda não tem o Espírito Santo deseja 

assumir um compromisso hoje com Cristo?  

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

O mês de outubro está chegando. E para celebrar o dia 

das crianças, a PIBJC está preparando uma 

programação super legal na Estância Gileade.  

O DAY CAMP FAMILY! Um dia de louvor, brincadeiras, 

gincana e muita comunhão para as nossas crianças, 

juniores e suas famílias.  

DATA: 12 de outubro 

LOCAL: Estância Gileade (Amarelos, Guarapari) 

HORÁRIO DE CHEGADA: 9h 

INVESTIMENTO: Adulto 40 reais – JR 30 reais – Criança 

20 reais 

Essa é a última semana para vocês, líderes realizarem 

as entrevistas de batismos com os juniores da sua 

célula. O prazo encerra no dia 02/10. O batismo 

acontecerá na praia no dia 09/10.  

Tire uma foto do encontro da sua célula e marque a 

gente: @minipibjc.  

 

Tenha uma semana abençoada! 


