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Célula 

JÚNIOR 

 

 

QUEBRA-GELO  

Verdade ou mentira: Faça uma roda com os juniores 

sentadas. Deixe um júnior sem lugar para sentar. À 

medida que você fizer as perguntas abaixo, os juniores 

devem dizer se é "verdade" ou "mentira". Quem 

acertar fica no seu lugar, mas aqueles que errarem 

devem trocar de lugar com outro júnior. E quem 

estiver no meio da roda deve aproveitar para tentar se 

sentar. Quem sobrar fica no meio da roda e começa de 

novo, até conseguir um lugar nas próximas perguntas. 

Frases: Josias foi um rei: Verdade / Josias começou a 

reinar com quinze anos: Mentira / Adorar ídolos é 

pecado: Verdade / Josias era rei da Inglaterra: Mentira 

/ Os servos do rei acharam um carro no templo:  

Mentira/ Guardar a Palavra no coração é praticá-la:  

Verdade.  

   

ORAÇÃO BREVE 

Ore agradecendo a Deus por Sua Palavra e peça que 

Deus manifeste a sua presença no encontro. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: JOSIAS, O REI DE 8 ANOS 

Texto bíblico: 2 Reis 22.1-24; 2 Crônicas 34; 35. 

JOSIAS TIROU A FEITIÇARIA DO MEIO DO POVO 

Josias começou a reinar em Israel aos oito anos e, aos 

dezesseis, começou a buscar a Deus. Quando Josias 

começou a reinar, o povo estava adorando a muitos 

ídolos e praticando a feitiçaria. Josias mandou tirar 

todos os ídolos do meio do seu povo e acabou com 

todo tipo de feitiçaria. Ele sabia que isso era um 

pecado terrível diante de Deus. A nossa fé deve estar 

baseada somente em Deus.  

JOSIAS ENCONTRA A PALAVRA DE DEUS 

Os servos do rei Josias acharam uma parte da Bíblia no 

templo enquanto eles estavam trabalhando. Então, o 

rei Josias juntou todo o povo para ouvir o que estava 

escrito na Bíblia. E depois de ler fez um juramento 

diante de Deus de que ele e todo o povo iam obedecer 

às leis do Senhor. Por isso, Deus o abençoou e ele foi 

um grande rei. 

GUARDAR A PALAVRA SIGNIFICA OBEDECER 

No Salmo 119.1 diz: "Guardo no coração as tuas 

palavras, para não pecar contra ti". Guardamos a 

Palavra no coração, quando obedecemos e fazemos o 

que a Bíblia ensina. Foi isso que o rei Josias fez, ele leu 

e obedeceu.  

VOCÊ TAMBÉM PODE PRATICAR  

Se você já sabe ler, então pode começar a ler a Bíblia 

em casa ou pedir que alguém leia para você. Comece 

lendo os Evangelhos: o livro de Mateus, Lucas, Marcos 

ou João. Leia pequenas partes a cada dia ou alguns 

versículos por dia. O mesmo que aconteceu com Josias 

vai acontecer com você, você vai se sair bem melhor 

na escola, vai viver bem com seus colegas e também 

em casa e, certamente, quando crescer, terá muito 

sucesso. Essa é a promessa de Deus para todos que 

guardam a sua palavra. 

   
COMPARTILHAMENTO: 

1. Quando você percebe que a bíblia fala que 

você tem feito algo de errado o que você faz? 

2. Você acredita que Deus pode te usar para a 

obra dEle? 

3. De que forma você acha que Deus poderia te 

usar na sua escola ou em casa? 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Estamos precisando de servos no MINI. Se você gosta 

de atuar e tem 16 anos ou mais, venha fazer parte da 

nossa equipe de teatro. Se você gosta de trabalhar 

com decoração e tem 14 anos ou mais, venha fazer 

parte da nossa equipe de cenário. Também 

precisamos de pessoas para servir na inclusão, nos 

procure. Vanessa – 27.98129.8211. 

Nesse domingo pela manhã não teremos EBD JR pois 

haverá assembleia. Às 18h30 programação normal 

com salas e Culto MINI & JR. Esperamos vocês! 

Tire uma foto do encontro da sua célula e marque a 

gente: @minipibjc.  

 

Tenha uma semana abençoada! 


