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QUEBRA-GELO  

Material: um copo com ¼ de óleo; um copo com ¼ de 

água. Pegue os dois copos, mostre-os para as crianças 

e explique que um está com água e o outro, com óleo. 

Esses dois copos representam dois tipos de pessoas: 

pessoas que amam Jesus e pessoas que não conhecem 

Jesus. Comece a misturar aos poucos o óleo e a água, 

e diga: - Vejam o que acontece quando tentamos 

misturar água e óleo, eles não se misturam porque são 

diferentes. Moral: Assim como água e óleo não se 

misturam, também não dá para misturar aqueles que 

amam Jesus e os que não conhecem Jesus. 

Oração breve 

Senhor Deus, eu creio que o Senhor me escolheu antes 

de eu nascer, para um plano bom, porque o Senhor me 

ama. Eu sei que eu não sou igual a outras crianças que 

fazem coisas erradas, porque eu pertenço ao Senhor e 

sou um filho amado de Deus. Pois, de todas as pessoas 

da terra, o Senhor me escolheu para ser somente seu. 

Amém! 

 

EDIFICAÇÃO 

Tema: SANSÃO FOI ESCOLHIDO POR DEUS ANTES DE 

NASCER 

Texto Bíblico: Juízes – Capítulos 13 a 16 (Resumidos) 

O pai de Sansão chamava-se Manoá. Deus enviou o 

Anjo para falar com sua mulher que ele teria um filho 

que seria com sagrado a Deus. E o Anjo disse: “Ele será 

consagrado a Deus desde o dia do seu nascimento”. 

Consagrar é separar:  

Ser consagrado é ser separado. Deus queria que os 

pais de Sansão soubessem que o filho que Ele lhes 

daria seria dedicado a Deus. Por essa razão, o Anjo foi 

falar com eles e explicou como de veriam criá-lo. 

Quando Deus separa algo para Ele, significa que isso 

não pode ser usado para outra coisa. Quando alguém 

é consagrado a Deus, significa que é separado para 

fazer um trabalho especial para Deus. Sansão foi 

escolhido por Deus para ser o líder do povo de Israel. 

E Deus contou isso aos seus pais, antes mesmo de ele 

nascer: “Ele vai livrar o povo de Israel do poder dos 

inimigos, os filisteus”. 

Sansão era um menino especial:  

Sansão era um menino muito especial, porque Deus o 

escolheu desde o seu nascimento. Mas, mesmo assim, 

a infância de Sansão não deve ter sido fácil, porque ele 

não podia fazer algumas coisas que as outras crianças 

faziam como, por exemplo, comer uvas e cortar o 

cabelo. No lugar onde Sansão vivia, existiam muitas 

plantações de uvas, e com certeza as outras crianças 

gostavam de brincar lá, mas Sansão não podia ir. 

Agora, vamos imaginar o povo celebrando uma grande 

colheita com uma festa. Nesse dia, todos os amigos 

dele iam comemorar. Imaginem as crianças brincando 

com as uvas, amassando as uvas com os pés, como era 

costume fazer naquela época. Contudo, Sansão não 

podia fazer isso e nem ir a essa festa porque ele não 

podia comer nem beber nada que procedesse de uvas. 

Certamente, a mãe dele lhe dizia: Essa festa, não! 

Rejeição – separado, mas não rejeitado:  

Sansão deveria se sentir especial, e não rejeitado. Mas 

pode ser que nem sempre fosse assim que ele se 

sentia, por exemplo, Sansão não podia cortar o cabelo, 

por isso com certeza ele tinha um cabelo grande, 

diferente dos outros meninos. Imagine Sansão com 9 

anos de idade e com um cabelo enorme que dava até 

para fazer tranças. O que você acha que os outros 

meninos falavam? Bem, os colegas de Sansão deviam 

fazer brincadeiras e piadas com o cabelo dele, como 

normalmente algumas crianças fazem. E isso nem 

sempre é agradável. Talvez Sansão não gostasse das 

brincadeiras que os outros meninos faziam com ele. 

Essas coisas poderiam fazê-lo se sentir rejeitado pelos 

outros, pois os colegas zombavam dele. Será que isso 

ainda acontece hoje no meio das crianças? Sim. Na 

escola, às vezes acontecem coisas ruins em ter as 

crianças, pois algumas são muito cruéis, zombam dos 

defeitos das outras e até riem da sua aparência e 

colocam apelidos do tipo tapa-olho, baleia, vareta. 

Algumas crianças que declaram a sua fé em Jesus 

também sofrem zombaria, pois seus colegas as  
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chamam de “crentinho, pastorzinho” e passam a 

zombar delas por causa da sua fé. É preciso ter cuidado 

com isso, sabe por quê? Porque isso pode fazer você 

se sentir rejeitado pelos seus colegas. Isso não é bom! 

Algumas crianças até começam a sentir ódio pelos 

seus colegas. Isso é pior ainda! Se isso acontecer com 

você, o que você deve fazer? Converse sobre isso com 

alguém em quem você confia, e que você sabe que se 

importa com você. Pode ser seus pais, um professor, 

um líder de crianças na igreja, ou mesmo um irmão ou 

irmã mais velha que você. Essa pessoa vai ajudar você 

a enfrentar essa situação. E o mais importante, essa 

pessoa vai mostrar o quanto você é importante e 

amado. 

Você é amado de Deus:  

Coisa mais importante que você precisa lembrar é: 

você é amado de Deus! Deus o escolheu para ser dele, 

não porque você é melhor do que as outras crianças; 

mas, sim, porque Ele ama você. Sansão sabia que ele 

tinha sido separado por Deus para algo especial. Ele 

mesmo certa vez disse assim: “–Eu fui dedicado a Deus 

desde que nasci”. Sansão cresceu sabendo que ele era 

diferente das outras crianças, porque Deus tinha um 

plano para a sua vida, e que esse plano era muito bom. 

Ser escolhido por Deus é algo bom, veja o que a Bíblia 

diz: “Entre todos os povos da terra, Deus escolheu 

vocês para serem somente dele” (Deuteronômio 7.6). 

Então, vamos orar e agradecer a Deus porque Ele nos 

escolheu! 

 

COMPARTILHAMENTO 

1. O que significa ser consagrado? R: Ser 

consagrado é ser separado para Deus. 

2. Sansão sabia que ele era separado para Deus? 

R: SIM 

3. Qual era o sinal da consagração de Sansão?  

R: O cabelo dele. 

4. Fale uma das coisas que Sansão não podia 

fazer como as outras crianças!? R: Cortar o 

cabelo, comer ou beber algo da uva. 

 

 

 

5. Por que Sansão deveria se sentir especial? R: 

Por que Deus tinha um plano bom para ele. 

6. O que você deve fazer quando alguém ficar 

zombando de você na escola? R: Contar e 

conversar sobre isso com alguém em quem eu 

confie. 

7. Qual é a coisa mais importante de que você 

precisa se lembrar? R: Que eu sou amado de 

Deus! 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

 

Todo domingo na PIBJC temos:  

EBD presencial,  

para crianças de 3 até 13 anos às 10h.  

Culto MINI e Juniores,  

para crianças de 0 até 12 anos às 18h30.  

 

Os nossos Cultos MINI e de Juniores estão sendo 

transmitidos ao vivo aos domingos em nosso canal Pib 

Jardim Camburi, no YouTube. Culto MINI às 18h30, e 

Culto de Juniores às 19h30. 

 

Você tem realizado a célula infantil semanalmente 

com as crianças da sua célula ou tem interesse em 

começar a realizar? Queremos nos reunir com você e 

trocar experiências. Dia 14/11 às 9h no Centro de 

Celebrações. Mande e-mail para a gente confirmando 

sua presença. No e-mail coloque o número da célula, 

o nome do líder, a rede e o nome de quem irá no 

encontro representando a sua célula. mini@pibjc.org 

 

Tire uma foto do encontro de hoje e marque a gente 

no istagram: @minipibjc 

 

Tenha uma semana abençoada! 

mailto:mini@pibjc.org




   

 

 

 

 

 

CÉLULA MINI 

3 – 6 ANOS 

CÉLULA 31 - SANSÃO FOI ESCOLHIDO POR DEUS ANTES DE NASCER  

Juízes – Capítulos 13 a 16 (Resumidos) 

1) VEJA COMO SANSÃO ENFRENTOU O LEÃO! QUE CORAJORO! VAMOS PINTAR A IMAGEM, 

DEIXANDO-A BEM BONITA? 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

CÉLULA MINI 

7 – 8 ANOS 

CÉLULA 31 - SANSÃO FOI ESCOLHIDO POR DEUS ANTES DE NASCER  

Juízes – Capítulos 13 a 16 (Resumidos) 

1) VAMOS PINTAR ESSA MÁSCARA DE SANSÃO!?  CORTE NA LINHA PONTILHADA E VEJA QUE LINDA 

FICARÁ!  

 

 

 

 


