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QUEBRA-GELO  

PISEI NA BOLA: Sinalize quatro cantos, formando os 

pontos cardeais: NORTE, SUL, LESTE, OESTE. Depois, 

estabeleça um lugar neutro com o nome PISEI NA 

BOLA. Reúna as crianças no centro desses quatros 

pontos, que será o ponto de partida. O líder, então, 

grita um dos pontos cardeais, e as crianças devem 

correr na direção dele. A criança que errar a direção é 

mandada para o cantinho PISEI NA BOLA. Continue até 

que só reste uma criança. 

 
"Ouça os conselhos e esteja pronto para 

aprender.” (Provérbios 19.20) 
 

Oração breve 

Ore agradecendo a Deus por pela célula e peça para 

Deus ensinar as crianças a aprender a ouvir bons 

conselhos, em nome de Jesus. 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: REVISÃO – REI SALOMÃO 

Texto bíblico: 1 Reis 1.1-7; 2.1-4; 3; 5; 7; 8; 10:1-13  

Quando estava chegando o dia da morte de Davi, ele 

deu conselhos ao seu filho Salomão, dizendo: “Está 

chegando o dia da minha morte. Portanto, seja 

corajoso e seja homem! E faça aquilo que o SENHOR, 

seu Deus, manda. Se você obedecer ao SENHOR Deus, 

ele cumprirá a promessa que me fez. Ele me prometeu 

que os meus descendentes governariam Israel 

enquanto obedecessem cuidadosamente e fossem fiéis 

aos seus mandamentos com todo o seu coração e com 

toda a sua alma.” Depois de um tempo certa noite, o 

Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e 

perguntou: “O que você quer que eu lhe dê?” E ele 

respondeu: “Dá-me sabedoria para que eu possa 

governar o teu povo e saber a diferença entre o bem e 

o mal”. Deus gostou do pedido de Salomão e disse: “Eu 

darei a você sabedoria e riquezas mais do que qualquer 

outro rei tem.” E foi exatamente isso que Deus fez. 

“Então Salomão disse: “Agora o Senhor me deu paz em 

todas as fronteiras. Eu não tenho inimigos, e não há 

perigo de ataques. Deus prometeu o seguinte a Davi, 

meu pai: “O seu filho, que eu vou pôr como rei depois 

de você, construirá um Templo para mim. Portanto, eu 

resolvi construir um templo para a adoração do meu 

Deus, o Senhor”. O Templo foi, então, construído com 

pedras especiais que haviam sido preparadas nas 

pedreiras. E, na parte de trás do Templo, foi feita uma 

sala, o lugar Santíssimo, para nela ser colocada a Arca 

da Aliança de Deus. Quando o rei Salomão terminou 

todo o trabalho do Templo, os sacerdotes levaram a 

Arca para dentro dele e a colocaram onde devia ficar, 

no lugar Santíssimo.” 

O CONSELHO DE DAVI A SALOMÃO: Você sabe o que 

é um conselho? É uma instrução que alguém lhe dá 

sobre o que você deve fazer. Nem todos os conselhos 

são bons. Por isso, você deve ouvir as pessoas certas e 

os conselhos certos. A Bíblia diz que quem ouve 

conselhos tem mais chances de fazer as coisas certas. 

Veja o exemplo de Davi. Quando o rei Davi ficou velho, 

ele deu conselhos ao seu filho Salomão para que ele 

pudesse ser um bom rei. Salomão era muito jovem e 

não sabia como governar, mas os conselhos do seu pai 

foram muito importantes para ele. E o mesmo 

conselho que Davi deu a Salomão serve para você 

hoje. Vamos ver quais são? PRIMEIRO CONSELHO: Seja 

corajoso! Ser corajoso significa confiar em Deus diante 

de situações difíceis. Certamente, Davi contou ao seu 

filho Salomão o segredo da sua coragem ao enfrentar 

Golias. Quando Davi enfrentou o gigante, ele era 

jovem como Salomão e não tinha experiência para 

lutar e, assim como Salomão, também não tinha para 

governar. Mas Davi aprendeu a confiar em Deus, e 

esse era o segredo da sua coragem. Coragem é algo 

que você aprende a ter ainda na infância, pois é 

quando depende totalmente de outras pessoas para 

fazer muitas coisas para você, como dirigir, pagar as 

contas, comprar comida etc. Se você pode confiar em 

outras pessoas para fazer coisas para você, também 

pode aprender a confiar em Deus. Você vai aprender a 

ser corajoso quando estiver diante de uma situação 

difícil e confiar que Deus vai ajudá-lo a enfrentar o que 

estiver diante de você. SEGUNDO CONSELHO: Seja  
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obediente! Para que Salomão pudesse ser um bom rei 

assim como Davi, ele precisava obedecer a Deus. A 

obediência é algo que toda criança precisa aprender. 

Você começa aprendendo a obedecer aos seus pais, 

depois, aos seus professores e também a Deus. A Bíblia 

diz que Jesus era o Filho de Deus. Ele vivia no céu, onde 

era dono de tudo. E, quando veio ao mundo como uma 

criança, precisou aprender a obedecer aos seus pais. E 

porque obedeceu, Ele se deu bem em tudo o que fez. 

 

SALOMÃO PEDIU A DEUS SABEDORIA PARA LIDERAR 

O SEU POVO: Deus se agradou do pedido de Salomão, 

por isso disse que ia lhe dar não apenas sabedoria, mas 

também muitas riquezas. Assim, Salomão se tornou 

mais rico do que todos os reis antes e depois dele. Ele 

construiu muitos palácios lindos, e seu trono era 

coberto de ouro puro. Ele tinha milhares de bois, 

ovelhas, camelos e muito gado. Além disso, tinha 

muitos servos e um grande tesouro com ouro e prata.  

Além de ser muito rico, Salomão era muito inteligente 

e sábio. Todo o povo ficava impressionado com sua 

sabedoria para resolver problemas difíceis. Assim, ele 

ficou conhecido como o rei mais rico e sábio da história 

de Israel, e sua fama se espalhou por muitos lugares.  

 

SALOMÃO CONSTRUIU UM TEMPLO PARA DEUS: A 

ideia de construir uma casa para Deus foi do rei Davi. 

Por isso, Deus lhe deu o modelo do templo e disse que 

se ria seu filho Salomão quem o construiria. Então, 

Salomão construiu o templo exatamente igual ao 

modelo que Deus havia dado a Davi, seu pai. Na 

verdade, Salomão realizou um sonho que Deus deu ao 

seu pai. Essa foi a coisa mais importante que ele fez em 

toda a sua vida. Você sabia que Deus chama algumas 

pessoas para continuar o trabalho que outras 

começaram? Veja o exemplo de Salomão. Ele realizou 

um sonho que era do seu pai. Davi queria muito 

construir um lugar para colocar a Arca da Aliança, 

aquela que ele levou para sua cidade, lembra? Mas 

Deus usou Salomão para construir o templo de Deus. 

Nos dias de hoje, Deus quer usar as crianças para  

 

 

 

continuar o trabalho de seus pais e de seus líderes, 

para pregar o evangelho em muitas partes do mundo. 

Quando você crescer, Deus espera que você se torne 

um líder e pregue a sua palavra.  

 

COMPARTILHAMENTO: 

1. Quem deu conselhos a Salomão?  

R: Davi, seu pai. 

2. Qual foi o conselho que Davi deu ao seu filho 

Salo mão? R: Seja corajoso e obediente. 

3. O que Salomão pediu a Deus? R: Sabedoria. 

4. Quem construiu o templo de Deus?  

R: Salomão. 

5. O que Salomão colocou dentro do templo?      

R: A Arca da Aliança. 

6. O que a Arca da Aliança significava?  

R: A presença de Deus. 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER:  

Vem aí mais uma edição da Gincana Bíblica do MINI! 

Crianças e juniores irão revisar todo o conteúdo 

estudado durante o semestre de maneira lúdica e 

divertida. Não perca! Dia 11/12 às 18h30 no Centro de 

Celebrações. Esperamos por vocês!  

Também nesse próximo Domingo dia 11/12 às 9h 

teremos nossa Festa das Águas na Praia de Camburi! 

Atenção Líderes! No dia 17/12 teremos a celebração 

de fim de ano com toda a liderança celular. Reserve 

essa data na sua agenda. Vai ser uma festa linda! 

Tenha uma semana abençoada! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



   
 
 
 
 

 

CARTA 41 – REVISÃO: REI SALOMÃO 

ATIVIDADE  

  3 - 8 anos 

"Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender.” (Provérbios 19.20) 

 

ESCREVA O QUE SALOMÃO DESEJOU E PEDIU A DEUS, DEPOIS PINTE A IMAGEM BEM BONITA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


