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QUEBRA-GELO  

“Batata-quente” 

Faça um círculo com as crianças. Em seguida coloque 

um louvor alegre e ponha a Bíblia na mão de uma das 

crianças. Enquanto a música toca, as crianças irão 

passar a Bíblia umas para as outras. Quando a música 

parar, quem estiver com a Bíblia na mão deverá ficar 

em pé e dizer, bem alto, o versículo do dia. A imagem 

abaixo segue em anexo, se quiser você pode imprimir 

e ajuda-los a memorizar antes da brincadeira começar. 

Se suas crianças são pequenas leve as imagens da 

Bíblia, da boca e do coração. E vá mostrando para eles 

enquanto memorizam. 

 
Oração breve 

Ore pedindo que Deus manifeste sua presença no 

encontro. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: A PALAVRA DE DEUS EM MINHA BOCA 

Texto bíblico: Lucas 4:1-14 (resumido) 

Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi 

tentado pelo Diabo durante quarenta dias. Nesse 

tempo todo, ele não comeu nada e depois sentiu 

fome. Então o Diabo lhe disse: “Se você é o Filho de 

Deus, mande que esta pedra vire pão.” Jesus 

respondeu: “As Escrituras Sagradas afirmam que o ser 

humano não vive só de pão”. Aí o Diabo levou Jesus 

para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos 

do mundo e disse: “Eu lhe darei todo este poder e toda 

esta riqueza, se você se ajoelhar diante de mim e me 

adorar”. Jesus respondeu: “As Escrituras Sagradas 

afirmam: Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a 

ele”. Depois o Diabo o levou a Jerusalém e o colocou 

na parte mais alta do Templo e disse: “Se você é o Filho 

de Deus, jogue-se daqui, pois Deus mandará que os 

seus anjos cuidem de você.” Então Jesus respondeu: 

“As Escrituras Sagradas afirmam: Não ponha à prova o 

Senhor, seu Deus.” Quando o Diabo acabou de tentar 

Jesus foi embora. Jesus voltou para a Galiléia, e o 

poder do Espírito Santo estava com ele.  

 

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. O diabo tentou Jesus por três vezes, não 

conseguindo leva-lo a pecar, ele foi embora. Sabe o 

que isso significa? Que a palavra de deus tem poder! 

 

A PALAVRA DE DEUS EM SUA BOCA TEM PODER 

Você precisa aprender a falar a palavra de Deus, ou 

seja memorizar os versículos bíblicos. Quando você 

fala a palavra de Deus, é o próprio Deus que fala 

através de você. 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 

Você não deve acreditar nas coisas ruins que falam 

sobre você. Você deve acreditar no que a Bíblia fala 

sobre você. Você é o que a Bíblia diz que você é. 

Então, quando alguém falar algo ruim sobre você, faça 

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

Bíblia é a verdade. Quando alguém disser “Você é 

fraco!”, diga: “A Bíblia diz que eu sou forte!”. Ou se  
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disseram: “Ninguém gosta de você!” diga: “A Bíblia diz 

que sou amado de Deus!” 

 

COMPARTILHAMENTO: 

1- Quantos dias Jesus jejuou? Resposta: 40 dias.  

2- Onde Jesus estava enquanto jejuava? 

Resposta: No deserto.  

3- O que o diabo falou para Jesus na primeira vez 

que o tentou? Resposta: Ele disse para Jesus 

transformar pedras em pães.  

4- O que Jesus respondeu? Resposta: Jesus 

respondeu: “As Escrituras Sagradas afirmam 

que o ser humano não vive só de pão”. 

5- Como podemos vencer as mentiras do diabo? 

Resposta: Com a Palavra de Deus, dizendo o 

que a Bíblia diz! 

6- O que devemos falar quando alguém disse que 

ninguém gosta de você? Reposta: Devo dizer o 

que a Bíblia diz, que eu sou amado de Deus! 

7- Em que lugar devemos colocar a Bíblia, seria 

numa gaveta? Resposta: Não! Devemos 

coloca-la em nossa boca e em nosso coração. 

 

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 MINI está de volta! Incentive os pais das crianças 

da sua célula a levarem seus filhos. Aos domingos às 

10h30 no Centro de Celebrações. É necessário fazer 

inscrição. 

O Culto da manhã agora é para a família cultuar junto! 

Começamos às 9h com um tempo especial em família 

e após a dedicação dos dízimos, as crianças de 4 a 8 

anos vão para o CORO MINI. Fale com as famílias. É 

necessário fazer inscrição para participar do Coral. 

Tenha uma semana abençoada! 

 

 

 

 

 







   

 

 

 

 

 
TEMA: A PALAVRA DE DEUS EM MINHA BOCA! 

ATIVIDADE  
 CÉLULa 

Vamos pintar bem bonito o versículo bíblico de hoje!? 

 


