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Célula 

JÚNIOR 

 

 

QUEBRA-GELO  

SEPARANDO AS SEMENTES: Corte papéis coloridos em 

círculos, como se fosse uma grande moeda. Cada cor 

significará uma coisa diferente: vermelho: ganhar; 

azul: semear; amarelo: guardar; verde: gastar. Escreva 

nas moedas de papel o significado de cada uma. Faça 

dois círculos iguais de cada cor. Depois, misture todas 

e coloque-as em um saco ou uma caixa. Separe quatro 

lugares na sala usando os papéis com as quatro 

atitudes: GANHAR, SEMEAR, GUARDAR e GASTAR. 

Separe as crianças em dois grupos. Elas terão que 

colocar cada círculo no lugar certo, tirando as moedas 

de papel de dentro do saco e colocando-as no lugar 

que tem o mesmo nome escrito no círculo colorido. O 

grupo que conseguir colocar todos os círculos no lugar 

certo e em menos tempo será o vencedor.  

Moral: Cada círculo é um tipo de semente, e cada 

semente deve ser plantada no lugar certo. Nosso 

dinheiro é como uma semente, quando semeamos na 

casa de Deus, Ele nos abençoa, dando-nos muito mais. 

 “Se alguém deseja sabedoria, peça a Deus, 
porque ele dá a todo o que pede.” (Tiago 1:5) 

 

LOUVOR E ORAÇÃO 

Estimule os juniores a orarem uns pelos outros. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: A SABEDORIA DE SALOMÃO  

Texto bíblico: 1 Reis 3:4-13; 10: 1-13 (resumido) 

SALOMÃO ERA UM REI SÁBIO E RICO 

Salomão tornou-se rei no lugar de seu pai, Davi. O seu 

desafio naquele momento era saber reinar. Quando 

Deus perguntou o que ele queria, Salomão pediu 

sabedoria para governar e isso agradou o Senhor e por 

isso Deus lhe deu não apenas sabedoria, mas também 

muitas riquezas. 

DEUS DÁ SABEDORIA A QUEM PEDE  

Toda a sabedoria e riqueza que o rei Salomão tinha foi 

dada por Deus. Hoje, Deus continua o mesmo. E você 

pode pedir sabedoria a Deus como Salomão pediu. A 

Bíblia diz: "Se alguém deseja sabedoria, peça a Deus, 

porque Ele é bom e dá a todo o que pede" (Tiago 1.5). 

Você pode ser sábio. Peça a Deus e Ele lhe dará. Porém 

não peça sabedoria para se exibir ou ser elogiado, mas 

para aprender mais da Palavra de Deus, para 

testemunhar de Jesus e para fazer o que é certo. 

Deus deu sabedoria e riquezas para Salomão e assim 

como Ele fez com Salomão, hoje também pode fazer 

por você. Você crê?  

 

COMPARTILHAMENTO: 
1. Quando Deus perguntou a Salomão o que ele 

queria, Salomão pediu sabedoria e isso 

agradou o Senhor. Se hoje você pudesse pedir 

algo ao Senhor, o que você pediria? Será esse 

pedido agradaria o Senhor? 

2. Salomão era um homem estudioso. Ele 

escreveu muitos livros, inclusive da Bíblia, mas 

ele estudou muito para aprender sobre as 

coisas que escreveu. Você se considera uma 

pessoa estudiosa?  

3. E como você acha que o estudo pode te ajudar 

a servir melhor a Deus? 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

O Dia das Crianças está chegando e para celebrar essa 

data tão especial, a PIBJC está preparando uma 

programação super legal no sítio Estância Gileade. 

Será o DAY CAMP FAMILY! Um dia de louvor, 

brincadeiras, gincana e muita comunhão. Você não 

pode ficar de fora! Faça a sua inscrição, da sua criança 

ou júnior no link abaixo:   

https://forms.gle/WGc9a31xXKzFBvoF8 
 

E ATENÇÃO! Se você faz parte da equipe do MINI, não 

estará como responsável por uma criança no evento e 

deseja servir nessa festa, inscreva-se no link abaixo: 

https://forms.gle/SsdLMuMvVkpMW5W18 
 

Tire uma foto do encontro da sua célula e marque a 

gente: @minipibjc.  
 

Tenha uma semana abençoada! 

https://forms.gle/WGc9a31xXKzFBvoF8
https://forms.gle/SsdLMuMvVkpMW5W18

