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Célula 

JÚNIOR 
 

 ORAÇÃO BREVE 
Ore agradecendo a Deus por Sua Palavra e peça que 
Deus manifeste a sua presença no encontro. 
 
EDIFICAÇÃO:  
TEMA:  DEUS CAPACITA SEU POVO ATRAVÉS DA 
ORAÇÃO 
Texto bíblico: Salmo 119.11 
Chegamos ao final de nossas lições desse ano. 
Aprendemos sobre diversos personagens da Bíblia e 
tiramos lições valiosas para nossas vidas. Bora 
relembrar um pouco sobre cada um deles: 
SAUL 
Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele era um homem que 
chamava a atenção, por isso, o povo o escolheu como 
rei e Deus o aceitou. Porém na caminhada Saul se 
esqueceu de Deus e acabou reinando de acordo com 
seu próprio coração. 
DAVI 
Davi teve uma história cheia de altos e baixos. Mas ele 
terminou sendo lembrado como um homem segundo 
o coração de Deus. Isso, porque apesar dos seus 
pecados, ele tinha um coração quebrantado e 
ensinável. Ele amava a Deus mais que a si mesmo. 
SALOMÃO 
Salomão foi o filho de Davi que reinou em sequência. 
Ficou lembrado como um rei sábio e que trouxe a 
Israel sua época de ouro em relação a riquezas. Com 
ele aprendemos a importância de ouvir bons 
conselhos e que no final é Deus quem nos sustenta em 
todos os sentidos. 
ESTER 
A história da rainha Ester nos mostra o cuidado de 
Deus para com os seus. Apesar da perseguição e do 
perigo de morte, Deus levanta uma mulher para ser 
usada para garantir a segurança dos judeus. 
Aprendemos que podemos confiar em Deus e em seus 
planos para nossas vidas. 
NEEMIAS 
Neemias foi um grande líder. Ao perceber a situação 
que se encontrava o povo ele orou a Deus pedindo 

socorro. O coração de Neemias mostrava uma 
dependência de Deus, por isso, ele pode vivenciar o 
cuidado de Deus na reconstrução dos muros.   
JOSIAS 
O menino que foi rei aos 8 anos de idade. Apesar de 
muito novo ele tinha um coração que estava 
prontamente disposto a conhecer a Bíblia e obedecer. 
Por conta disso, Deus o abençoou e Ele foi considerado 
o melhor rei da história de Israel. 
JOÁS 
Joás nos ensina sobre a importância de termos bons 
mestres e líderes para nos ensinar desde novos a 
palavra. Ele foi um Rei que começou seu reinado muito 
bem, porém, no final ele começou a cometer alguns 
erros e infelizmente terminou mal. Isso nos mostra a 
importância de perseverar.  
   
COMPARTILHAMENTO: 

1. Qual personagem você mais gostou de estudar 
esse semestre? 

2. Teve algum princípio que te marcou nos 
cultos? 

3. Você já compartilhou com algum amigo sobre 
o que você aprendeu nos juniores? 

 
RECADINHOS PARA O LÍDER: 
Nesse domingo, dia 04/12 teremos um culto mais que 
especial. Será o momento de celebrar a Deus pela vida 
dos nossos juniores que irão transicionar para uma 
nova fase: adolescentes. Pais e líderes de célula desses 
juniores que já fizeram 13 anos ou farão até junho de 
2023 estão convidados a participarem conosco. 
Também nesse domingo, dia 04/11 pela manhã, será o 
encerramento da EBD. Após esse dia entraremos de 
férias e retornaremos só no final de janeiro.  
Vem aí mais uma edição da Gincana Bíblica do MINI! 
Crianças e juniores irão revisar todo o conteúdo 
estudado durante o semestre. Dia 11/12 às 18h30 no 
Centro de Celebrações. Esperamos por vocês!  
 
Tenha uma semana abençoada! 


