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Mensagem para 

Células  
de Juniores 

QUEBRA GELO 

O mundo é algo muito grande, com diversos lugares 

lindos, alguns feios, outros cheios de mistérios etc. 

Compartilhe com sua célula um lugar que você sonha 

viajar e conhecer. 

 

EDIFICAÇÃO  

Tema: A TENDA DA PRESENÇA DE DEUS 

Texto Bíblico: Êxodo 25-27 / 33-40 

Deus manda construir o tabernáculo 

 No deserto Deus foi dando leis ao seu povo e 

confirmando a aliança feita. Um dia, Deus chamou 

Moises e ordenou que o povo construísse um 

tabernáculo e ali Ele habitaria, no meio do povo. O 

tabernáculo era uma tenda enorme feito do mais puro 

linho, que seria colocado em um espaço fechado no 

meio do acampamento do povo. 

 O tabernáculo era divido em Átrio ou Pátio, 

Lugar Santo e Lugar Santíssimo ou Santo dos Santos. E 

a única coisa que separava o Lugar Santo do Santo dos 

Santos era um véu que ia de cima a baixo, somente o 

Sumo Sacerdote podia passar por esse véu para estar 

mais próximo da presença de Deus 

 

Deus manda construir a arca da aliança 

 Juntamente com o a tenda do Senhor, foi 

ordenado ao povo de construir a arca da aliança. Era 

um “baú” feito da madeira mais forte e todo coberto 

de ouro. E em sua tampa tinham dois querubins com 

as asas estendidas. 

 A arca foi colocada no Santo do Santos e 

simboliza a aliança de Deus com seu povo e sua 

presença no meio deles, mesmo quando a tenda 

estivesse desmontada e o povo estivesse movendo o 

acampamento Deus estaria ali, assim como a arca da 

aliança. 

 

APLICAÇÃO 

Acesso a presença de Deus 

 Antigamente somente o sumo sacerdote 

poderia atravessar o véu e entrar no Santo dos Santos. 

Mas a vinda de Jesus e sua morte na cruz mudou isso. 

A bíblia fala que o véu rasgou de cima a baixo e aqueles 

que aceitam Jesus como Senhor e salvador tem livre 

acesso a presença de Deus.  

 

Deus habita em nosso coração  

 Antigamente Deus habitava no meio do seu 

povo e usava a tenda e a arca para simbolizar e 

mostrar isso. Porém, atualmente, Deus não habita 

mais em construções humanas, Ele habita naqueles 

que são seus. Deus habita nos nossos corações, 

daqueles que são seus filhos. Somos templo de Deus e 

carregamos sua presença em nossas vidas. 

 

SUGESTÃO DE PERGUNTAS: 

1. Você acha que a igreja local é um lugar “mais 

santo” que outros? 

2. Você já aceitou Jesus como Senhor da sua 

vida? 

3. Temos livre acesso a Deus, o quanto você tem 

usufruído dessa benção através dos seus 

momentos a sós com Ele? 

4. Deus habita em nós o quanto isso gera 

conforto e coragem ao saber que Ele está 

sempre tão perto cuidando de você? 

5. Somos templo de Deus, você tem usado seu 

corpo para glória de Deus? 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Incentive sua célula a participar da nossa 

programação. 

Manhãs: 9 a 11 anos – EBD e Games 

                12 a 13 – EBD pré-teens 

Noites: 18h30 - Salas individuais de 9 a 12 anos 

              19h30 – Culto juniores 

 

Tenha uma semana abençoada! 


