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QUEBRA-GELO  

PISEI NA BOLA: Sinalize quatro cantos, formando os 

pontos cardeais: NORTE, SUL, LESTE, OESTE. Depois, 

estabeleça um lugar neutro com o nome PISEI NA 

BOLA. Reúna as crianças no centro desses quatros 

pontos, que será o ponto de par tida. O líder, então, 

grita um dos pontos cardeais, e as crianças devem 

correr na direção dele. A criança que errar a direção 

fala o versículo bíblico e é mandada para o cantinho 

PISEI NA BOLA. Continue até que só reste uma criança. 

Ao final premie todas as crianças que falaram o 

versículo bíblico. 

 
“Ouça os conselhos e esteja pronto para 
aprender; assim, um dia você será sábio.” 
(Provérbios 19:20) 
 

 

LOUVOR & ORAÇÃO 

O momento do louvor pode ser feito com os adultos 

ou separado, somente com as crianças. Depois ore 

pelo encontro. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: O CONSELHO DE DAVI A SEU FILHO SALOMÃO 

Texto bíblico: (1 Reis 1:1-7; 2:1-4 resumido) 

O rei Davi estava bem velho. Então ele disse assim: “Eu 

prometo pelo Deus vivo que hoje cumprirei o 

juramento que fiz em nome do SENHOR de que o meu 

filho Salomão seria o rei em meu lugar. Quando estava 

chegando o dia da morte de Davi, ele deu conselhos ao 

seu filho Salomão, dizendo: “Está chegando o dia da 

minha morte. Portanto, seja corajoso e seja homem! E 

faça aquilo que o SENHOR, seu Deus, manda. Obedeça 

a todas as suas leis e mandamentos, como estão 

escritos na Lei de Moisés. Assim você será bem-

sucedido aonde quer que for e em tudo o que fizer. Se 

você obedecer ao SENHOR Deus, ele cumprirá a 

promessa que me fez. Ele me prometeu que os meus 

descendentes governariam Israel enquanto 

obedecessem cuidadosamente e fossem fiéis aos seus 

mandamentos com todo o seu coração e com toda a 

sua alma.” 

O CONSELHO DE DAVI A SALOMÃO  

Você sabe o que é um conselho? É uma instrução que 

alguém lhe dá sobre o que você deve fazer. Nem todos 

os conselhos são bons. Por isso, você deve ouvir as 

pessoas. Certas e os conselhos certos. A Bíblia diz que 

quem ouve conselhos tem mais chances de fazer as 

coisas certas. Veja o exemplo de Davi. Quando o rei 

Davi ficou velho, ele deu conselhos ao seu filho 

Salomão para que ele pudesse ser um bom rei. Salo 

mão era muito jovem e não sabia como governar, mas 

os conselhos do seu pai foram muito importantes para 

ele. E o mesmo conselho que Davi deu a Salomão serve 

para você hoje. Vamos ver quais são? 

PRIMEIRO CONSELHO: Seja corajoso! Ser corajoso 

significa confiar em Deus diante de situações difíceis. 

Certamente, Davi contou ao seu filho Salomão o 

segredo da sua coragem ao enfrentar Golias. Quando 

Davi enfrentou o gigante, ele era jovem como Salomão 

e não tinha experiência para lutar e, assim como 

Salomão, também não tinha para governar. Mas Davi 

aprendeu a confiar em Deus, e esse era o segredo da 

sua coragem. Coragem é algo que você aprende a ter 

ainda na infância, pois é quando depende totalmente 

de outras pessoas para fazer muitas coisas para você, 

como dirigir, pagar as contas, comprar comida etc. Se 

você pode confiar em outras pessoas para fazer coisas 

para você, também pode aprender a confiar em Deus. 

Você vai aprender a ser corajoso quando estiver diante 

de uma situação difícil e confiar que Deus vai ajudá-lo 

a enfrentar o que estiver diante de você. 

SEGUNDO CONSELHO: Seja obediente! Para que 

Salomão pudesse ser um bom rei assim como Davi, ele 

precisava obedecer a Deus. A obediência é algo que 

toda criança precisa aprender. Você começa 

aprendendo a obedecer aos seus pais, depois, aos seus 

professores e também a Deus. A Bíblia diz que Jesus 

era o Filho de Deus. Ele vivia no céu, onde era dono de 

tudo. E, quando veio ao mundo como uma criança,  
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precisou aprender a obedecer aos seus pais. E porque 

obedeceu, Ele se deu bem em tudo o que fez. 

QUEM OUVE CONSELHOS SE TORNA SÁBIO  

Salomão se tornou um rei muito sábio. Ele escreveu o 

livro de Provérbios da Bíblia para deixar anotado vários 

conselhos para nós hoje. Foi ele que escreveu assim: 

"Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender; 

assim, um dia você será sábio" (Provérbios 19.20). 

A Bíblia diz que quem ouve se torna sábio. Isso significa 

que, quando sua mãe mandar você ir estudar e fazer a 

tarefa da escola, você deve ouvir e obedecer, as sim 

vai tirar boas notas. Mas tenha cuidado, porque há 

conselhos bons e ruins. Por isso, você deve andar perto 

de pessoas que conhecem a Deus e podem ajudá-lo a 

conhecer a vontade de Deus para sua vida, por 

exemplo, seu líder de célula. O que ele ensina está na 

Palavra de Deus e são conselhos de Deus para você. 

Deus vai falar com você por meio dele. 

Jesus também ouviu conselhos de Deus, pois Ele não 

fazia nada antes de orar. Jesus primeiro ouvia a voz de 

Deus e só fazia o que Ele o mandava fazer. Se Jesus 

precisou ouvir conselhos, você também precisa 

aprender a ouvir. Então, vamos repetir o que Salomão 

escreveu em Provérbios 19.20? “Ouça os conselhos e 

esteja pronto para aprender; assim, um dia você será 

sábio”. 

 

COMPARTILHAMENTO: 

1. Quem deu conselhos a Salomão? R: Davi, seu 

pai. 

2. Qual foi o conselho que Davi deu ao seu filho 

Salo mão? R: Seja corajoso e obediente. 

3. O que significa ser corajoso? R: Significa 

confiar em Deus. 

4. A quem você deve obedecer? R: Aos meus 

pais e à Palavra de Deus. 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

O mês de outubro está chegando e junto com ele o dia 

mais esperado, o dia das crianças. Esse ano a PIBJC 

está preparando uma programação super legal para  

 

 

celebrar essa data tão especial. Vem aí o DAY CAMP 

FAMILY! Reserve o dia 12 de outubro na sua agenda. 

Vai ser demais! 

 

Fique atento para as atividades do MINI no domingo! 

9h – CORO KIDS 

10h – EBD MINI 

18h30 – CULTO MINI  

Esperamos vocês! 

 

Você gosta de atuar e representar e tem 16 anos ou 

mais? O MINI está precisando de servos para o teatro. 

Mande mensagem para o whatsapp: 98129-8211, 

dizendo “Quero fazer parte da equipe de teatro do 

MINI”. Estamos esperando por você! 

 

Tire uma foto do encontro da sua célula e marque a 

gente: @minipibjc.  

 

Tenha uma semana abençoada! 
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“Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender; assim, um dia você será sábio.” (Provérbios 19.20) 

 

DIVIRTA-SE COLORINDO A IMAGEM BEM BONITA! 
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“Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender; assim, um dia você será sábio.” (Provérbios 19.20) 

 

DESCUBRA AS PALAVRAS QUE FALTAM PARA COMPLETAR O VERSÍCULO EM PROVÉRBIOS 19:20, 

DEPOIS DIVIRTA-SE COLORINDO A IMAGEM BEM BONITA! 

 

 


