
 

CARTA JÚNIOR  01 | Semana 20/02/2022 

 

Célula 

JÚNIOR 

 

 

 

QUEBRA-GELO  

Qual é o seu versículo bíblico preferido? 

Peça para cada junior recitar de cabeça ou ler na sua 

Bíblia o seu versículo bíblico preferido.  

 

Oração breve 

Ore agradecendo a Deus por Sua Palavra e peça que 

Deus manifeste a sua presença no encontro. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: A PALAVRA DE DEUS EM MINHA BOCA 

Texto bíblico: Lucas 4:1-14  

 

JESUS VENCEU O DIABO FALANDO A PALAVRA DE 

DEUS 

Quando o diabo disse para Jesus transformar pedras 

em pão e provar que Ele era “o Filho de Deus”, Jesus 

apenas disse: “As Escrituras Sagradas afirmam”. 

Depois, o diabo ofereceu riquezas a Jesus em troca de 

sua adoração, e mais uma vez, Jesus respondeu: “As 

Escrituras Sagradas afirmam”.  Jesus venceu a 

tentação falando exatamente o que estava escrito na 

Bíblia.  

 

A PALAVRA DE DEUS EM SUA BOCA TEM PODER 

Você precisa aprender a falar a palavra de Deus, ou 

seja memorizar os versículos bíblicos. Da mesma 

maneira que Jesus venceu a tentação do diabo falando 

a palavra, você também poderá vencer. Portanto, 

quando você for orar, fale versículos da Bíblia que você 

conhece.  

 

FALE O QUE A BÍBLIA DIZ QUE VOCÊ É 

Quando alguém falar algo ruim sobre você, faça como 

Jesus e fale o que está escrito na Bíblia, pois a Bíblia é 

a verdade. Portanto, quando alguém disser “Você é 

fraco!”, diga: “A Bíblia diz que eu sou forte!”. Ou se 

disserem: “Ninguém gosta de você!” diga: “A Bíblia diz 

que sou amado de Deus!”  

 

 

COMPARTILHAMENTO: 

1. Você tem o hábito de ler a Bíblia todos os dias? 

Se não, com que frequência você lê?  

2. Você acha importante decorar alguns textos 

da Bíblia? Por que? 

3. Você topa o desafio de começar a decorar 

versículos bíblicos? Escreva o versículo de hoje 

no papel em branco com letras bem grandes e 

vá repetindo enquanto escreve. Depois repita 

em voz alta algumas vezes.   

4. Líder, faça uma brincadeira em que o júnior 

deverá falar o versículo bíblico. Sugestão:  

“batata quente”, onde a Bíblia vai passando de 

mão em mão enquanto toca uma música e 

quando parar o junior que estiver com a Bíblia 

na mão deverá falar o versículo bíblico sem ler. 

Você pode dar um brinde para quem acertar.  

 

Versículo bíblico: 

A Palavra deve estar na tua boca e no teu coração. 

Romanos 10.8 

 

ORAÇÃO: 

Termine com uma oração agradecendo a Deus pelo 

encontro. 

 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Tire uma foto do 1º encontro para registrar esse 

momento e publique no seu Instagram. Lembre-se de 

marcar a gente: @minipibjc.  

A EBD está de volta! Incentive o junior da sua célula a 

participar conosco. Aos domingos às 10h30 no Centro 

de Celebrações.  

O Culto de Juniores também já retornou. Domingos às 

18h30 no Centro de Celebrações. 

 

Tenha uma semana abençoada! 


