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Célula 

JÚNIOR 

 

 

QUEBRA-GELO  

O embaixador 

Faça um chapéu de papel e diga aos juniores que é o 

“chapéu da obediência”, ou seja, quando o chapéu for 

colocado na cabeça de cada junior, ele deverá dizer 

uma maneira de obedecer a Deus. Por exemplo: orar, 

perdoar, ler a Bíblia, ajudar um amigo, falar a verdade, 

respeitar pai e mãe... 

Coloque os juniores em círculo e vá passando o chapéu 

de cabeça em cabeça. Comece bem devagar e vá 

acelerando o ritmo até ficar bem rápido.  

Moral: Vocês viram como podemos obedecer a Deus 

de maneiras bem diferentes? O importante é 

obedecer! 

 

ORAÇÃO BREVE 

Estimule os juniores a orarem uns pelos outros. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: SAUL, O PRIMEIRO REI DE ISRAEL. 

Texto bíblico: 1 Samuel 8, 9 E 10.   

DEUS E SEUS REPRESENTANTES 

Quando Deus decidiu escolher um rei para o seu povo, 

Ele estava escolhendo um representante. Alguém para 

governar. Além disso, o rei que Deus escolheu para o 

Seu povo deveria reinar obedecendo às leis de Deus e 

seria responsável pelo povo de Deus. Ser rei era algo 

muito sério, pois o povo era muito importante para 

Deus. 

Para fazer o que Deus espera que seja feito, é preciso 

saber o que Deus pensa. Por isso, para ser 

representante de Deus é preciso conhecer a Palavra de 

Deus, pois ela nos mostra a vontade de Deus.  

SAUL DESOBEDECE A DEUS 

Saul foi um bom rei no início do seu reinado, mas 

depois ele se tornou um mau representante de Deus 

porque achou que podia fazer as coisas sem a ajuda 

d’Ele. Deus mandou Saul lutar e destruir o exército 

inimigo e tudo o que eles tinham, mas, depois de 

derrotar o inimigo, Saul decidiu poupar os animais e 

ficar com eles, desobedecendo à ordem de Deus, e 

Deus não gostou do que ele fez. Desobedecer é 

pecado. Deus não deixa de amá-lo quando você peca, 

mas Ele se entristece com todo tipo de pecado.  

JESUS É O REPRESENTANTE PERFEITO 

O rei Saul não foi um bom representante para o seu 

povo porque ele desobedeceu a Deus. Entretanto, 

Deus preparou um representante perfeito para nós, 

pois queria muito abençoar o seu povo através d’Ele. 

O representante perfeito de Deus é Jesus. Ele nunca 

pecou. Ele obedeceu a Deus em tudo. Hoje, Jesus está 

no céu e nos representa diante de Deus. Por isso, Ele é 

o nosso representante perfeito e, por meio d’Ele, nós 

somos abençoados por Deus.   

 

COMPARTILHAMENTO: 

1. Assim como Deus escolheu o rei Saul para 

governar Israel, também escolhe outros 

líderes para ajudar seu povo a conhecer a Sua 

palavra. Você escuta mais os conselhos dos 

seus líderes da igreja ou dos youtubers? 

2. Para fazer o que Deus espera que seja feito, é 

preciso saber o que Deus pensa. Como isso é  

possível? (através do conhecimento da 

Palavra de Deus).  

3. Você crê que Deus deseja que você seja um 

representante / líder dele aqui na terra? Você 

tem se preparado para isso? 

 

ORAÇÃO 

Dedique um tempo de oração por cada júnior  

profetizando sobre suas vidas. Diga para eles que 

serão futuros líderes, pastores, missionários e 

professores do povo de Deus.  

  

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

O CORO JR está de volta! Domingos às 9h30 no CdC.  

Já fez a sua inscrição na EBD JR? É só acessar o nosso 

app pelo seu celular. Início das aulas: 14/08 às 10h30. 

O Conexão JR vai começar! Inscrições pelo nosso app. 

Início da aulas: 14/08 às 10h30.  

Tenha uma semana abençoada! 


