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Célula 

JÚNIOR 

 

 

QUEBRA-GELO  

Escreva em pedaços grandes de papel, com caneta 

azul, as palavras: inimizade, ódio, mentira, maldade, 

mal, inveja, etc. Escreva em outros pedaços de papeis 

do mesmo tamanho com caneta vermelha, os 

respectivos opostos: amizade, amor, verdade, 

bondade, bem, abençoar, etc. Coloque os papeis de 

caneta azul em um saco e os vermelhos embaralhados 

na mesa. O júnior irá pegar uma palavra do saco e 

depois ter que encontrar seu antônimo na mesa. 

 

LOUVOR E ORAÇÃO 

Estimule os juniores a orarem uns pelos outros. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: DAVI PAGA O MAL COM O BEM 

Texto bíblico: 1 Samuel 18. 9-15; 24. 2-22. 

SAUL X DAVI 

Por Davi ser abençoado por Deus em tudo que fazia, 

Saul passou a ter ciúmes de Davi, por isso decidiu 

mata-lo, e Davi acabou fugindo. 

Contudo no período no qual Davi estava sendo 

perseguido ele teve várias oportunidades de matar 

Saul e acabar com essa perseguição. Mas por ser 

temente a Deus ele entendia que essa não era a forma 

correta de lidar com o problema e decidiu não pagar o 

mal com mal, mas dar o exemplo e agir corretamente, 

mesmo quando Saul não agia com ele. 

JESUS 

Jesus também foi perseguido e Ele nunca pecou. Isso 

nos mostra que qualquer homem na terra poderá 

sofrer por conta do mal dos outros, mas assim como 

Cristo devemos pagar um mal com o Bem. 

BEM x MAL 

É muito fácil desejar e responder o mal àqueles que 

nos fazem mal, mas devemos lembrar da graça de 

Deus.  

Deus que é perfeito não agiu como merecemos, mas 

em seu amor nos derramou sua graça e misericórdia. 

E assim também devemos agir com amor para com 

aqueles que nos fazem mal. 

COMPARTILHAMENTO: 

1. Você já quis se vingar de alguém que te fez 

mal? Compartilhe. 

2. Como você se sente ao saber que Deus não te 

tratou como merecia por conta do seu 

pecado? 

3. Você sabe o que é graça e misericórdia?  

4. Para você qual a forma certa de agir quando 

alguém te faz mal?  

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Nesse sábado, dia 10/09 às 9h na sede da PIBJC 

realizaremos mais uma capacitação para pais, 

professores e líderes do ministério infantil.  

Tema: Vencendo os desafios da inclusão no 

ministério infantil.  

Palestrante: Pr.Glauco Ferreira (RJ).  

Faça sua inscrição pelo link: 

https://forms.gle/RsQpzYYJ4jJGBuLN8 

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. 

Neste domingo não teremos EBD e nem ensaio dos 

Coros MINI & JR. À noite teremos Culto MINI e JR às 

18h30. Esperamos vocês! 

Tire uma foto do encontro da sua célula e marque a 

gente: @minipibjc.  

 

Tenha uma semana abençoada! 

https://forms.gle/RsQpzYYJ4jJGBuLN8

