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Célula 

JÚNIOR 

 

 

QUEBRA-GELO  

O marceneiro 

Ideia-chave: Você é um instrumento de Deus. 

Escreva em papéis, de acordo com o nº de juniores, o 

nome de várias ferramentas, uma em cada papel: 

martelo, serrote, lixa, pincel, alicate, tesoura, 

furadeira, chave de fenda, parafuso, etc. 

Coloque os juniores em círculo e separe um para ficar 

do lado de fora. Esse júnior será o MARCENEIRO. Fale 

ao ouvido do marceneiro de qual ferramenta ele vai 

precisar. Depois, sem que ele veja, distribua os papeis 

entre os juniores.  

Ao sinal do líder, o marceneiro vai ao centro da roda e 

escolhe um dos juniores. O Júnior escolhido deve 

imitar a ferramenta que estava em seu papel. Se não 

for a ferramenta de que o marceneiro precisa, ele 

poderá escolher uma segunda pessoa para imitar 

outra ferramenta e depois mais uma terceira. Se 

nenhuma das 3 for a ferramenta de que ele precisa, ele 

pagará uma prenda, e outro júnior será escolhido para 

ser o próximo marceneiro. A cada troca de 

marceneiro, troque os papeis e distribua-os 

novamente entre os juniores na roda.  

Moral: Cada criança deve saber que é um instrumento 

de Deus para fazer o nome d’Ele conhecido. 

ORAÇÃO BREVE 

Estimule os juniores a orarem uns pelos outros. 

EDIFICAÇÃO:  

Texto bíblico: Deuteronômio 7.6-9; 2 Samuel 7.23,24. 

DEUS TEM UM POVO 

Há muito tempo, o Senhor escolheu um homem 

chamado Abraão para que, por meio dele, um grande 

povo fosse formado, o qual seria chamado povo de 

Deus. Depois de algum tempo, esse povo passou a se 

chamar Israel. Eles eram os únicos que acreditavam e 

serviam ao Deus de Abraão. 

Mas será que hoje Deus ainda tem um povo na Terra? 

Sim. A Bíblia diz que todos os que receberam Jesus em 

seu coração fazem parte do povo que pertence a Deus.  

Você já recebeu Jesus em seu coração? Se sim, então 

você faz parte do povo que pertence a Deus. Isso faz 

de você alguém muito especial, porque significa que 

você é filho amado de Deus. Veja o que a Bíblia diz: “O 

SENHOR Deus os amou e escolheu, não porque vocês 

são mais numerosos do que outros povos, mas porque 

o SENHOR vos amava” (Deuteronômio 7.7,8). 

DEUS QUER SER CONHECIDO ATRAVÉS DE SEU POVO 

Deus quer ser conhecido na Terra através do seu povo. 

Ele, porém, não quer que seu povo se pareça com um 

povo qualquer, mas que tenha a imagem do seu Filho 

Jesus Cristo. O povo de Deus deve ser parecido com 

Jesus na sua maneira de falar, viver e se relacionar com 

Deus. Assim, vamos mostrar ao mundo o amor de Deus 

por ele. Foi isso o que Jesus fez. 

Deus não quer ter um povo somente no céu. Ele deseja 

ter um povo aqui na Terra. Sabe por quê? Porque há 

muitas pessoas que ainda não sabem que Ele as ama e 

quer salvá-las. Deus quer que o seu povo fale a essas 

pessoas do seu amor por elas. Somente assim poderão 

conhecer o amor de Deus e receber a vida eterna. 

Agora que você já sabe que faz parte do povo de Deus 

e que esse povo foi escolhido para anunciar o seu 

amor, então comece a anunciar os atos poderosos de 

Deus.  

COMPARTILHAMENTO: 

1. O povo de Israel eram os únicos que 

acreditavam e serviam a Deus. Como é na sua 

casa, na sua sala de aula e no seu condomínio, 

nesses lugares vocês encontra outras pessoas 

que fazem parte do povo de Deus? 

2. Como povo de Deus, você consegue identificar 

algumas características de Jesus em você? 

Quais?  

3. Deus quer que o seu povo fale às pessoas do 

seu amor por elas. Você tem conseguido fazer 

isso? Para quem você já falou? 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

No próximo domingo, dia 07/08 vamos iniciar o CORO 

JR. Inscrições no CdC a partir das 9h30.  

A EBD JR está de volta. Inscreva o seu filho pelo nosso 

app. Início das aulas: 14/08 às 10h30 no CdC. 

Tenha uma semana abençoada! 


