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Célula 

JÚNIOR 

 

 

QUEBRA-GELO  

Vamos fazer um acróstico!? 

Leve folhas brancas e peça para cada junior escrever o 

nome de sua mãe no layout vertical e ao lado de cada 

letra completar com qualidades que encontra em sua 

mãe. Ao final, peça alguns deles para compartilhar.   

 

Oração breve 

Ore pedindo que Deus manifeste sua presença no 

encontro. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: ANA, UMA MÃE ESPECIAL. 

Texto bíblico: 1 Samuel 1:1 a 2:11. 

 Com toda certeza você já ouviu falar grande profeta 

Samuel. Aquele que ainda menino foi levado para ser 

treinado pelo sacerdote Eli, e Deus falava com ele 

quando ainda era criança, lembram!?   

A Bíblia conta em 1 Samuel que a mãe de Samuel se 

chamava Ana, e ela vivia triste porque não podia ter 

filhos. Todos os anos o povo de Deus ia até Siló na 

Tenda Sagrada, para adorar a Deus e oferecer 

sacrifícios ao Deus Todo-Poderoso. E numa dessas idas 

ao templo, Ana chorou muito pedindo a Deus que lhe 

abençoasse dando-lhe um filho. 

“O Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à 

humilhação de tua serva, mas lhe deres um filho, então 

eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, 

e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados.”  

1 Samuel 1 :11 NVI 

A sua oração acabou chamando a atenção do 

sacerdote Eli, que a abençoou dizendo: “Vá em paz! 

Que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu.”  

O SENHOR respondeu à oração de Ana, ela ficou 

grávida e, no tempo certo, deu à luz um filho. Pôs nele 

o nome de Samuel, que significa “eu o pedi ao Senhor.”  

Ana, mãe de Samuel é um grande exemplo de alguém 

que enfrentou o impossível e venceu. Com ela 

aprendemos sobre: 

Fé: a sua impossibilidade para gerar filhos não foi 

suficiente para fazê-la desistir de acreditar no Senhor 

Deus. Ana sabia que só Deus era capaz de lhe dar o 

filho que tanto queria. 

Confiança: depois que Samuel foi desmamado seus 

pais o levaram ao templo para ser entregue aos 

cuidados do sacerdote Eli, onde ele aprendeu a ouvir a 

voz de Deus. Ana confiou nos cuidados de Deus. 

Fidelidade: apesar de desejar muito ter um filho, Ana 

abriu mão de tê-lo crescendo junto dela e entregou 

Samuel a Deus. Ana tinha feito uma promessa e foi fiel 

a Deus. 

Samuel cresceu tornou-se profeta, tendo ungido o Rei 

Davi, rei de Israel. E Ana por sua vez, por sua 

fidelidade, confiança e fé no Senhor, recebeu de Deus 

a cura e gerou mais três meninos e duas meninas. 

 

COMPARTILHAMENTO: 

1- Você considera a sua mãe uma mulher 

especial? Compartilhe conosco o nome dela e 

algo que você aprendeu com ela. 

2- Das três características especiais de Ana que 

foram citadas: fé, confiança e fidelidade. Qual 

delas você entende que precisa desenvolver 

mais em sua vida hoje e por que? 

3- Ana e Samuel receberam bênçãos especiais de 

Deus porque tiveram fé, confiança e foram 

fieis a Deus. Tem algo que você gostaria muito 

de receber de Deus? Tenham um tempo de 

oração individual nesse momento.  

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

No próximo domingo, às 10h30 tem EBD Junior para 

juniores de 9 a 11 anos, na sala 8 do Centro de 

Celebrações. Nos ajude a divulgar. 

Você tem juniores em sua célula que estão preparados 

para o batismo? Encaminhe um e-mail para a gente 

(mini@pibjc.org) com o nome completo do junior, 

nome do responsável e telefone de contato.  

Não deixe de fazer o Relatório no nosso app. É muito 

importante para nós. 

 

Tenha uma semana abençoada! 
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