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Célula 

JÚNIOR 

 

 

QUEBRA-GELO  

O mestre mandou 

Escolha um júnior para ser o mestre. Ele terá que fazer 

uma dancinha na hora e os outros juniores vão imitar. 

Depois peça para o “mestre” escolher o júnior que 

melhor imitou a dancinha dele. O júnior escolhido se 

torna o novo mestre e repete a brincadeira.  

 

LOUVOR E ORAÇÃO 

Estimule os juniores a orarem uns pelos outros. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: DAVI DANÇA DIANTE DA ARCA 

Texto bíblico: 1 Reis 1. 1-7; 2. 1-4. 

 Davi e Salomão 
Davi já velho começa os preparativos para passar 

seu reinado a seu filho Salomão. Para isso Davi 

chama seu filho e lhe passa alguns conselhos 

importantes para que o reinado de Salomão possa 

ser um sucesso. 

Recebendo conselhos 

É comum recebermos diversos conselhos no 

decorrer da vida. Mas é importante antes de tudo 

aprendermos que nem todo conselho é bom. 

Devemos sempre avaliar se o conselho é bom e de 

quem está vindo. Salomão recebeu dois conselhos 

muito bons de seu pai.   

 

“Seja corajoso” 

Primeira coisa que Davi fala para seu filho é para 

ele ser corajoso. E coragem não é sobre fazer 

escolhas perigosas, mas sobre se manter firme no 

caminho de Deus, mesmo quando as coisas não 

parecerem “favoráveis”. 

“Seja obediente” 

E o segundo é para que Salomão fosse obediente 

a Deus. Nosso maior e melhor conselheiro é Deus, 

então precisamos confiar e viver aquilo que Deus 

tem para nós e está em sua palavra. 

Escute os bons conselhos 

Ouvir e atender os bons conselhos, de acordo com 

a Bíblia, nos torna sábios. Muitas vezes podemos 

não gostar dos conselhos que recebemos, mas 

precisamos ouvir e aprender de bons conselheiros 

para nos tornarmos sábios. 

COMPARTILHAMENTO: 

1. Quem geralmente te aconselha quando você 

está triste? 

2. Você sabe dizer o que seria um bom e um mal 

conselho? Dê exemplos.  

3. Você tem costume de orar pedindo para que 

Deus te mostre o caminho? 

4. Quando seus pais te dão um conselho que 

você não gosta, você obedece ou desobedece, 

geralmente?   

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

O mês de outubro está chegando e junto com ele o dia 

mais esperado, o dia das crianças. Esse ano a PIBJC 

está preparando uma programação super legal para 

celebrar essa data tão especial. Vem aí o DAY CAMP 

FAMILY! Reserve o dia 12 de outubro na sua agenda. 

Vai ser demais! 

Fique atento às atividades para juniores no domingo! 

9h – CORO JR 

10h – EBD JR 

18h30 – SALAS & CULTO JR  

O Conexão Jr já começou e nessa semana vocês, 

líderes deverão realizar as entrevistas de batismos 

com os juniores da sua célula. Você tem até o dia 

02/10, porque a partir do dia 03/10 iniciaremos as 

entrevistas com os pastores. O batismo acontecerá na 

praia no dia 09/10.  

Tire uma foto do encontro da sua célula e marque a 

gente: @minipibjc.  

 

Tenha uma semana abençoada! 


