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QUEBRA-GELO  

Faça uma roda com as crianças e fale ao ouvido de 

cada uma o nome de um instrumento musical (procure 

não repetir os instrumentos). Separe uma criança para 

ficar fora da roda e também fale ao seu ouvido o nome 

de algum instrumento já distribuído às outras. A 

criança que está fora da roda terá duas chances para 

descobrir quem tem o mesmo instrumento que ela. Ela 

deve escolher uma criança da roda, ficar na frente 

dela, e as duas devem fazer mímica do seu 

instrumento musical. Se for o mesmo, as duas ganham 

um doce ou um brinde. Se errar nas duas tentativas, 

ela paga prenda recitando o versículo bíblico com 

mímica. Repetir trocando as crianças.  

 

 
“Louvem o SENHOR com pandeiros e danças.” 

(Salmo 150:4) 
 

 

LOUVOR & ORAÇÃO 

O momento do louvor pode ser feito com os adultos 

ou separado, somente com as crianças. Depois ore 

pelo encontro. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: DAVI DANÇA DIANTE DA ARCA 

Texto bíblico: (2 Samuel 6.1-23; 8.14) 

Davi fez uma grande festa e levou a Arca para 

Jerusalém. E, vestindo um manto de sacerdote, 

dançou com toda a alegria em louvor a Deus. Assim, 

ele e todos os israelitas levaram a Arca da Aliança para 

Jerusalém com gritos de alegria e sons de trombetas. 

Eles a levaram e a colocaram no seu lugar, na tenda 

que Davi tinha preparado para ela. Quando acabou de 

oferecer as sacrifícios e as ofertas, Davi abençoou o 

povo em nome de Senhor Todo Poderoso. 

Então, ele voltou para casa a fim de abençoar sua 

família, e Mical, sua mulher, disse: Que vergonha! Davi 

respondeu: “Eu estava dançando em louvor ao 

SENHOR e continuarei a dançar em louvor ao SENHOR 

Deus”. Assim, o Senhor fez com que Davi fosse 

vitorioso em todos os lugares onde ia. (2 Samuel 6:1-

23; 8.14-resumido) 

DAVI DANÇOU DIANTE DA ARCA COM ALEGRIA  

A Arca da Aliança representava a presença de Deus. Ela 

era feita de madeira e era coberta de ouro. Em cima 

dela, havia dois anjos feitos de ouro com as asas 

abertas, um de frente para outro. A Arca era sagrada, 

e todos deveriam ter respeito por ela, pois 

representava a presença de Deus. Davi sabia como a 

Arca era importante, por isso decidiu levá-la para a 

cidade de Jerusalém, onde iria governar. Davi era o rei 

de Israel. Ele era a pessoa mais importante da nação. 

E, quando a Arca estava entrando na cidade de 

Jerusalém, ele entrou dançando diante dela, e todo o 

povo cantou e dançou diante de Deus. Certamente foi 

um culto muito alegre naquele dia! Mesmo sendo rei, 

Davi sabia que Deus estava acima de todos. 

VOCÊ PODE DANÇAR NA PRESENÇA DE DEUS 

Sabia que hoje você também pode dançar como Davi? 

Mas talvez você pense: “E onde está Arca?” Bem, 

aquela Arca não existe mais, e nós também não 

precisamos mais dela, pois, nos dias do rei Davi, eles 

carregaram a Arca para ter a presença de Deus no 

meio deles, mas hoje nós carregamos a presença de 

Deus dentro de nós, porque Deus mora em nosso 

coração. 

Davi tinha motivos para dançar na presença de Deus, 

porque ele amava a sua presença, mas hoje nós temos 

muito mais motivos para dançar, porque temos a 

presença de Deus dentro de nós, que é o Espirito 

Santo. Isso é muito melhor! Imagine, aonde você vai, 

leva a presença de Deus com você, seja à escola, seja 

ao culta, seja à célula, ao shopping ou estando em 

casa. 

No entanto, durante o louvor, às vezes algumas 

crianças ficam sentadas e não gostam de cantar. 

Mesmo insistindo, elas não se levantam da cadeira. 

Isso não é bom. Porque, agindo assim, não 

demonstram seu amor por Jesus. Entenda uma coisa: 

Davi estava alegre porque sabia que seus pecados  
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haviam sido perdoados, por isso ele dançou. Hoje, nós 

também podemos dançar com alegria porque todos os 

nossos pecados foram perdoados! 

O pecado faz a gente se sentir triste, mas o perdão dos 

pecados faz a gente se sentir alegre e com vontade de 

cantar e dançar. A Bíblia diz: “Todo ser que respira 

louve ao SENHOR” (Salmo 150.6). Você respira? Então 

você deve louvar. Que tal a gente fazer isso agora? 

Existe uma música que diz exatamente como Davi 

dançou na presença de Deus. Vamos cantar?  

Atenção Líder! Cante e dance com as crianças o cântico 

do rei Davi – 3 Palavrinhas. Coloque a música para as 

crianças ouvirem e cantarem junto.  

 

COMPARTILHAMENTO: 

1. O que significava a Arca da Aliança que Davi 

levou para sua cidade? A presença de Deus. 

2. De que material a Arca era feita? De madeira 

e ouro. 

3. Como Davi entrou na cidade com a Arca? Ele 

entrou dançando na frente da Arca.  

4. Por que Davi fez isso? Porque ele estava alegre 

por causa da presença de Deus.  

5. Hoje nós precisamos da Arca para louvar ao 

Senhor? Por que? Não. Porque Deus Mora em 

nosso coração. 

6. O que a Bíblia diz sobre dançar diante de 

Deus? “Louvem o SENHOR com pandeiros e 

danças” (Salmo 150.4). 

 

ATIVIDADE 

Enquanto as crianças realizam a atividade, aproveite 

para ouvir com eles novamente o cântico do rei Davi. 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

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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“Louvem o SENHOR com pandeiros e com danças.” (Salmos 150.4) 

 

DIVIRTA-SE COLORINDO A IMAGEM BEM BONITA! 

 

 


