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Célula 

JÚNIOR 

 

 

QUEBRA-GELO  

Quem está feliz com Jesus? Então vamos fazer algo 

bem legal para a gente começar? Cada um vai falar em 

voz alta algo que Deus fez em sua vida ou na vida de 

sua família. Vamos colocar uma música e cada um vem 

à frente dançando e falando o que Jesus fez por você. 

Vamos lá, galera! Ex: Jesus me curou! Jesus me salvou! 

 

LOUVOR E ORAÇÃO 

Estimule os juniores a orarem uns pelos outros. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: DAVI DANÇA DIANTE DA ARCA 

Texto bíblico: 2 Samuel 6.1-23; 8.14. 

DEUS É SANTO! 

Ser santo é ter um coração puro! Deus deseja que você 

ame a sua presença, assim como Davi. Ele foi o maior 

dos reis de Israel porque ele amava a Deus e sempre 

buscou a Sua presença. Por isso ele queria levar a arca, 

que representava a presença de Deus, para a sua 

cidade.  

Se você se arrependeu dos seus pecados e reconheceu 

que através de Jesus eles são perdoados, podemos 

dizer que você também é santo. Pois, Deus mora em 

seu coração.  

PODEMOS CANTAR E DANÇAR NA PRESENÇA DE DEUS! 

Davi respeitava a presença de Deus. Quando a arca 

sagrada estava entrando na cidade de Jerusalém, Davi 

e seu povo cantaram e dançaram cultuando a Deus! A 

mulher de Davi não participou do culto a Deus e 

criticou o rei. Ela representava as pessoas que não 

entendem a alegria na presença de Deus e acham que 

devemos ficar sempre sérios. 

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. Isso é muito melhor! 

A Bíblia diz: “Todo ser que respira louve ao SENHOR” 

(Salmo 150.6). Você respira? Então você deve louvar 

com cânticos e danças, sem se preocupar com críticas. 

 

COMPARTILHAMENTO: 

1. Você ama e busca estar na presença de Deus? 

Como? 

2. Você já recebeu críticas ou foi zoado por ser 

crente, ou ir à igreja ou por gostar de cantar e 

dançar na presença de Deus? Compartilhe. 

3. Você crê que Deus se alegra quando você 

expressa amor por Ele louvando-O com 

alegria? Você tem feito isso nos cultos, na 

célula e em casa com todo o seu coração, 

como Davi fez? Se não, gostaria de fazer? 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Fique atento às atividades para juniores no domingo! 

9h – CORO JR 

10h – EBD JR 

18h30 – SALAS & CULTO JR  

Esperamos vocês! 

O Conexão Jr já começou e nas próximas semanas 

vocês, líderes deverão realizar as entrevistas de 

batismos com os juniores da sua célula. Você deverá 

realizar as entrevistas entre os dias 19/09 a 02/10. O 

batismo acontecerá na praia no dia 09/10. Agende! 

Tire uma foto do encontro da sua célula e marque a 

gente: @minipibjc.  

 

Tenha uma semana abençoada! 


