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QUEBRA-GELO  

Leve recortes de jornais e revistas que mostrem 

propagandas de lugares conhecidos de sua cidade, 

como shoppings, supermercados, praças, estádios etc. 

Diga: "Se eu quiser ir ao shopping, preciso ir ao 

endereço certo, não é? Da mesma forma, se eu quiser 

ir ao estádio assistir a um jogo, também preciso ir ao 

endereço certo, caso contrário não chegarei lá. Vocês 

sabem qual é o endereço de Deus? Será que Ele mora 

em um prédio? Vocês sabiam que, muito tempo atrás, 

um rei construiu uma casa para Deus? Vamos 

descobrir quem foi? 

 
“Vocês são o templo de Deus e o Espírito de 

Deus vive em vocês’’ (1Coríntios 3:16) 
 

 

LOUVOR & ORAÇÃO 

O momento do louvor pode ser feito com os adultos 

ou separado, somente com as crianças. Depois ore 

agradecendo a Deus pela vida das crianças. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: SALOMÃO CONSTROI O TEMPLO PARA DEUS 

Texto bíblico: 1 Reis 5; 7; 8 (resumido) 

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. Quando os sacerdotes estavam saindo, 

uma nuvem encheu o Templo com a glória do SENHOR. 

 

Então, na presença de todo o povo reunido, Salomão 

levantou as mãos para o céu e disse: "Ó SENHOR, Deus 

de Israel! Não há Deus igual a ti em cima no céu nem 

embaixo na terra". Depois que acabou de orar, ele 

pediu as bênçãos de Deus para todo o povo e disse: "E 

assim todas as nações do mundo ficarão sabendo que 

somente o SENHOR é Deus e que não há nenhum 

outro" 

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. 

VOCÊ É O VERDADEIRO TEMPLO DE DEUS  

O templo que Salomão construiu era usado para fazer 

cultos a Deus. Naquela época, o único lugar onde o 

povo podia adorar a Deus era no templo. Hoje, esse 

templo não existe mais, porque o verdadeiro templo 

de Deus é você. 

Jesus construiu o verdadeiro templo para Deus, que é 

o seu coração, porque o sonho de Deus sempre foi 

morar no seu coração. Veja o que a Bíblia diz: 

"Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e 

Que o Espírito de Deus vive em vocês" (1 Co 3.16). 
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Na história do rei Salomão, depois que terminou de 

construir o templo, ele reuniu todo o povo para fazer 

um culto a Deus. Então, ele mandou os sacerdotes leva 

rem a Arca da Aliança para dentro do templo, a qual 

foi colocada em um lugar especial lá dentro. A Arca 

representava a presença de Deus naquele lugar. 

Hoje, a presença de Deus está no seu coração. Da 

mesma maneira que os sacerdotes levaram a Arca 

para dentro do templo, Jesus trouxe a vida de Deus 

para dentro de nós. Quando você recebe Jesus em sua 

vida, está recebendo a vida de Deus. Isso é 

maravilhoso! Agora você pode adorar a Deus em 

qualquer lugar, a qualquer hora e por toda a sua vida! 

Aleluia! 

 

COMPARTILHAMENTO   

 

1. De quem foi a ideia de construir uma casa para 

Deus? R: Do rei Davi. 

2. Quem construiu o templo de Deus? R: 

Salomão. 

3. O que Salomão colocou dentro do templo? R: 

A Arca da Aliança. 

4. O que a Arca da Aliança significava?      R: A 

presença de Deus. 

5. Onde está a presença de Deus hoje? R: Em 

nosso coração. 

6. Como Deus entra em nosso coração? R: 

Recebendo Jesus como nosso Senhor e 

Salvador.  

7. Quem construiu o verdadeiro templo de 

Deus? R: Jesus. 

8. Vamos falar o versículo que diz que você é o 

templo de Deus? "Vocês são o templo de Deus 

e o Espírito de Deus vive em vocês" (1 

Coríntios 3.16). 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Estamos precisando de servos no MINI. Se você gosta 

de atuar e tem 16 anos ou mais, venha fazer parte da 

nossa equipe de teatro. Se você gosta de trabalhar  

 

 

com decoração e tem 14 anos ou mais, venha fazer 

parte da nossa equipe de cenário. Também 

precisamos de pessoas para servir na inclusão, nos 

procure. Vanessa – 27.98129.8211. 

Nesse domingo pela manhã temos ensaio do Coro Kids 

e JR às 9h, e EBD MINI e JR das 10h às 11h15. 

Esperamos vocês! 

Tire uma foto do encontro da sua célula e marque a 

gente: @minipibjc.  

 

Tenha uma semana abençoada! 





   

 

 

 

 

 

CARTA 33 – SALOMÃO CONSTRÓI O TEMPLO PARA DEUS 

ATIVIDADE  

  3 - 8 anos 

“O Espírito de Deus vive em vocês.” (1 Coríntios 3.16) 

 

A CASA DE DEUS É O NOSSO CORAÇÃO! A PRESENÇA DE DEUS VEIO PARA DENTRO DE NÓS! 

DIVIRTA-SE COLORINDO A IMAGEM BEM BONITA! 

 

 

 

 


