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Célula 

JÚNIOR 

 

 

QUEBRA-GELO  

Faça um círculo com as crianças e diga que você fará 

duas perguntas e que elas deverão responder uma de 

cada vez. Diga: "Imagine que você fosse montar uma 

superfesta de aniversário e pudesse escolher qualquer 

pessoa do mundo para participar, mesmo que ela 

fosse muito famosa, quem você escolheria? E por que 

escolheria essa pessoa?" Deixe que respondam. 

Conclusão: Muitas vezes, achamos que as pessoas 

famosas ou ricas são as mais importantes, porque 

julgamos pela sua aparência. Mas, para Deus, o mais 

importante é o coração, ou seja, o que a pessoa é por 

dentro. Hoje, vamos conhecer a história de alguém 

que ficou conhecido como "homem segundo o coração 

de Deus". O nome dele é Davi. 

 

LOUVOR E ORAÇÃO 

Estimule os juniores a orarem uns pelos outros. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: DEUS ESCOLHE DAVI PARA SER REI 

Texto bíblico: 1 Samuel 16.1-13 

DEUS NÃO OLHA APARÊNCIA, ELE OLHA O CORAÇÃO 

Quando o profeta chegou à casa de Jessé, pai de Davi, 

logo pensou que Deus escolheria um dos seus irmãos, 

pois eram soldados fortes e valentes. Mas Deus disse 

ao profeta que não olha a aparência, mas o coração! 

Davi deveria ter entre 15 e 16 anos, não tinha 

aparência de um rei. O pai de Davi não achou que 

deveria chama-lo e nem o profeta imaginou ser Davi o 

escolhido. Mas Deus disse: É ele! 

Entenda que o importante não é o que as pessoas 

pensam ou dizem a seu respeito, mas o que Deus 

pensa e diz sobre você. Davi não tinha a aparência, 

mas tinha o coração de um rei. 

PARA REPRESENTAR DEUS É PRECISO TER UM 

CORAÇÃO IGUAL AO DELE  

Deus escolheu Davi porque ele amava a Deus te todo 

coração. Enquanto cuidava do rebanho Davi tocava 

sua harpa e cantava louvores a Deus. O Senhor sabia 

que Davi amaria e cuidaria bem do seu povo, pois via 

como ele cuidava bem das ovelhas do seu pai. Certa 

vez, um leão tentou atacar o rebanho, e Davi o 

enfrentou e o matou. Se ele arriscou a própria vida por 

causa de uma ovelha, certamente faria o mesmo para 

proteger o seu povo.  

Não importa a sua aparência ou idade, o importante é 

você ter um coração como o de Davi. Para isso, faça 

como Davi, louve a Deus todos os dias. Vá para um 

lugar onde você possa ficar só e fale com Deus. Consiga 

uma Bíblia e leia todos os dias. Seu coração se encherá 

de amor por Deus e, no tempo certo, Deus vai escolher 

você para representa-lo. 

 

COMPARTILHAMENTO: 

1. Você já foi excluído de uma brincadeira por ser 

o menor da sua turma, ou por não saber jogar 

bem como os outros? Ou você já sofreu piadas 

dos amigos falando sobre a sua aparência? 

Como você se sentiu? 

2. Deus não olha a aparência e sim o coração. 

Quando Deus olha para o seu coração o que 

Ele vê, alguém que o ama de todo coração, 

como Davi?  

3. Assim como Davi precisamos fortalecer o 

nosso amor por Deus todos os dias. Você tem 

tirado um tempo a sós com Deus diariamente, 

onde você pode louvá-Lo e meditar na Sua 

Palavra? 

4. Você deseja ser escolhido por Deus para ser 

um representante Dele, que ensina a respeito 

de Sua palavra? (Líder, ore pelos juniores para 

que Deus fortaleça neles o chamado e amor 

por Deus em seus corações)  

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

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

O Conexão JR – classe de batismo para juniores já 

começou! Domingos às 10h. Inscrições no nosso app.  

A EBD JR retornou, agora em novo horário, das 10h10 

às 11h15. Inscreva-se e participe! 

Tenha uma semana abençoada! 


