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Célula 

JÚNIOR 

 

 

QUEBRA-GELO  

Reúna os juniores, coloque uma no centro e diga: 

“Vamos imaginar que eu vou mudar e você é o 

responsável por carregar o meu sofá. Será que você 

consegue carregá-lo sozinho? Peça ao júnior que tente 

levantá-lo do lugar. Continue: “Puxe! Como é pesado, 

não é? Esse desafio é muito difícil, porque sozinho 

você não consegue, mas, se você ti ver a ajuda certa, 

conseguirá. Vamos tentar!” Chame outros juniores 

para ajudar. O líder, juntamente com os juniores, pode 

mover o sofá de um lado para outro. Após isso, diga: 

“Então, você só conseguirá se tiver uma ajuda 

especial”. 

Conclusão: O mesmo acontece com você diante de um 

grande problema. Sozinho você não consegue 

enfrentá-lo, mas, com a ajuda de Jesus, você pode 

vencer grandes desafios. Amém?  

 

LOUVOR E ORAÇÃO 

Estimule os juniores a orarem uns pelos outros. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: DAVI VENCE O GIGANTE GOLIAS 

Texto bíblico: 1 Samuel 17 e 18:1-2. 

DAI CONFIOU EM DEUS 

Davi era apenas um garoto quando enfrentou Golias. 

Ele não sabia lutar com espada, mas confiava em Deus, 

pois, já tinha enfrentado situações difíceis e aprendido 

a orar e receber ajuda de Deus. Antes de lutar Davi 

disse a Golias que iria vencê-lo em nome do Senhor! 

Davi não derrubou o gigante somente pela pedra, mas 

com o nome de Deus. 

Nós temos um inimigo, assim como Davi: o diabo. A 

primeira arma que Deus nos dá para lutar é o “Nome 

de Jesus”. Você também vencerá, se orar e confiar no 

poder do Nome de Jesus (Jo.14:12-13). Ao enfrentar 

uma situação maior que você, faça como davi: ore em 

Nome de Jesus! 

DAVI DERROTOU O GIGANTE COMA ESPADA  

Davi derrubou o gigante com uma pedra, mas o matou 

com a espada. A espada simboliza a Palavra de Deus. 

Ela é como uma espada, mas ela não funciona na sua 

mão, apenas em sua boca (Ef.6.17). 

O poder para vencer o inimigo não está em você, mas 

na Palavra de Deus. Falar a Palavra é o mesmo que usar 

uma espada afiada contra o diabo. Ao falar o que está 

escrito na Bíblia, você fala exatamente o que Deus 

falou. E Deus fará coisas impossíveis, porque é Ele 

falando através de você! 

 

COMPARTILHAMENTO: 

1. Quando você ou alguém da sua casa fica 

doente, você ora pedindo a Deus a cura em 

nome de Jesus? Compartilhe sua experiência. 

2. Você aprendeu hoje que Deus é maior e mais 

poderoso que qualquer gigante. Há alguma 

situação em sua vida hoje, que seja muito 

difícil ou impossível de se resolver, como um 

gigante que precisa vencer? Compartilhe.  

3. Agora vamos te fazer um desafio. Você vai 

procurar na sua Bíblia um versículo que você 

possa orar, declarando a Palavra de Deus em 

oração e confiando que a vitória virá em nome 

de Jesus. Amém!? (você pode propor esse 

momento em duplas) 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

No próximo dia 10/09 às 9h na sede da PIBJC 

realizaremos mais uma capacitação para pais, 

professores e líderes do ministério infantil. Tema: 

Vencendo os desafios da inclusão no ministério 

infantil. Palestrante: Pr.Glauco Ferreira (RJ).  

Faça sua inscrição pelo link: 

https://forms.gle/RsQpzYYJ4jJGBuLN8 

O Conexão Jr já começou e nas próximas semanas 

vocês, líderes deverão realizar as entrevistas de 

batismos com os juniores da sua célula. Você deverá 

realizar as entrevistas entre os dias 19/09 a 02/10. O 

batismo acontecerá na praia no dia 09/10. 

 

Tenha uma semana abençoada! 

https://forms.gle/RsQpzYYJ4jJGBuLN8

