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Célula 

JÚNIOR 

 

 

QUEBRA-GELO  

Faça dois grupos com os juniores. Eles devem colocar 

as mãos uma em cima da outra, intercalando-as como 

se formassem um sanduíche. Os dois grupos devem 

fazer isso ao mesmo tempo, os juniores vão tirando a 

mão que está embaixo e colocando em cima da mão 

de outro júnior que está em cima, formando uma torre 

crescente, sem soltar as mãos. Vence o grupo que 

conseguir ficar mais tempo trocando as mãos sem 

errar. 

Moral: Aprenda a permanecer nas coisas boas que 

você aprendeu desde cedo. 

   

ORAÇÃO BREVE 

Ore agradecendo a Deus por Sua Palavra e peça que 

Deus manifeste a sua presença no encontro. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: JOÁS SE TORNA REI AOS SETE ANOS 

Texto bíblico: 2 Crônicas 24.1-16. 

 

JOÁS TEVE A AJUDA DE UM HOMEM DE DEUS 

Joás começou a reinar com sete anos. Deus sabia que 

Joás não poderia aprender sozinho, por isso colocou 

uma pessoa que conhecia a Palavra de Deus para lhe 

ensinar o que era certo. 

Joaida foi o homem de Deus que ajudou o pequeno rei 

Joás a governar seguindo as leis de Deus. Enquanto 

Joás fez o que aprendeu com esse homem de Deus, ele 

foi um bom rei. Deus quer que você seja um grande 

líder. Por isso que hoje Ele colocará as pessoas certas 

perto de você para que lhe ensinem a verdade da 

palavra. 

ANDE COM PESSOAS QUE AJUDEM VOCÊ A CRESCER 

EM DEUS 

Você precisa aprender bons hábitos. Um hábito é algo 

que você faz todos os dias. Por exemplo, escovar os 

dentes. Para crescer e deus, você precisa aprender 

desde criança outros hábitos, como orar e ler a Bíblia. 

Você também precisa de alguém que corrija quando 

fizer algo que desagrada a Deus. A Bíblia diz que Deus 

corrige todos os filhos que Ele ama. Correção é sinal de 

amor. 

MELHOR É O FIM DAS COISAS DO QUE SEU COMEÇO 

Joás cresceu e depois que Joiada morreu, Joás se 

esqueceu de tudo o que ele havia lhe ensinado sobre 

Deus. Por causa disso, Deus não pode mais abençoá-

lo, e nem ao seu povo. Joás morreu sozinho, sem 

amigos e sem deus, porque ele não foi fiel a deus até 

o fim.  

No livro de Eclesiastes, Deus diz que “é melhor o fim 

das coisas do que o seu começo”. Deus quer nos 

ensinar que, às vezes, começamos mal, mas quando O 

buscamos e colocamos nossa confiança nEle, Deus 

muda a situação. Seja fiel a Deus até o fim, porque 

melhor é acabar bem do que acabar mal. 

   
COMPARTILHAMENTO: 

1. Você acredita que o que está aprendendo hoje 

sobre a Bíblia, será útil para você? Por que? 

2. Após a morte de Joiada, Joás se afastou de 

Deus. Você continuaria seguindo a Deus sem 

seus pais? Por que?  

3. Você já assumiu um compromisso verdadeiro 

com Deus? Deseja fazer isso hoje? (Líder, faça 

uma oração de entrega com aquele que tomar 

uma decisão por Cristo. E outra oração de 

compromisso com aqueles que já aceitaram a 

Jesus para permanecerem fieis.) 

 

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. 

 

Tenha uma semana abençoada! 


