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Mensagem para 

Células  
de Juniores 

QUEBRA GELO 

Material: um copo com ¼ de óleo; um copo com ¼ de 

água. Pegue os dois copos, mostre-os para as crianças 

e explique que um está com água e o outro, com óleo. 

Esses dois copos representam dois tipos de pessoas: 

pessoas que amam Jesus e pessoas que não conhecem 

Jesus. Comece a misturar aos poucos o óleo e a água, 

e diga: - Vejam o que acontece quando tentamos 

misturar água e óleo, eles não se misturam porque são 

diferentes. Moral: Assim como água e óleo não se 

misturam, também não dá para misturar aqueles que 

amam Jesus e os que não conhecem Jesus. 

 

EDIFICAÇÃO  

Tema: SANSÃO CAIU, MAS SE LEVANTOU! 

Texto Bíblico: Juízes – Capítulos 13 a 16  

SANSÃO FOI ESCOLHIDO POR DEUS 

 A Bíblia diz que Sansão foi separado por Deus, 

antes de ele nascer, para ser líder do povo de Deus. 

Sansão tinha uma força especial, pois essa força vinha 

de Deus. Naquela época os filisteus eram inimigos de 

Israel e o plano de Deus era que Sansão livrasse o seu 

povo das mãos dos filisteus. 

SANSÃO PERDE A SUA FORÇA:  

Para manter a força, Sansão tinha que viver de 

maneira diferente das outras pessoas. Mas Sansão não 

levou a sério os planos de Deus e começou a fazer 

coisas erradas, que desagradavam a Deus. Ele 

começou a andar com amigos errados, envolveu-se 

com mulheres que não temiam a Deus, e assim seu 

coração foi esfriando e ficando distante de Deus. 

Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, 

que o enganou e fez com que ele contasse o segredo 

da sua força. Depois que Sansão contou, ela mandou 

cortar o cabelo dele e o entregou nas mãos dos seus 

inimigos. 

SANSÃO CAIU, MAS SE LEVANTOU:  

Sansão perdeu a força foi preso e ficou cego. 

Mas Sansão se arrependeu e orou, pedindo a Deus que 

lhe desse força novamente. E Deus lhe deu, então 

Sansão se levantou e derrotou os filisteus mais uma 

vez e, morreu junto com seus inimigos.  

 

APLICAÇÃO 

Deus escolheu você 

 A Bíblia diz que da mesma maneira que Sansão 

foi escolhido para ser usado por Deus, hoje vocês 

também são escolhidos por Ele! Ser escolhido por 

Deus é ser separado por Ele para anunciar a Palavra de 

Deus. É isso o que a Bíblia diz sobre esta geração. 

“Vocês são geração escolhida, povo separado para 

Deus; escolhidos para anunciar os atos poderosos de 

Deus” (1 Pedro 2.9). 

Aprenda a ser guiado por Deus 

 Precisamos ter cuidado para não sermos 

guiados por amigos que nos afastam de Deus. Deus 

tem planos para todos os seus filhos, mas Ele não 

obriga ninguém a cumpri-los. Cada um deve escolher 

obedecer a Deus. Quanto mais você o conhece através 

de sua palavra, mais você aprende sobre quem você é 

e o que Ele espera que você faça.  

  

SUGESTÃO DE PERGUNTAS: 

1. Você crê que Deus tem planos lindos para sua 

vida? Nos conte por que. 

2. O que tem tirado sua força para ter comunhão 

e intimidade com Deus? 

3. O que você precisa fazer para mudar isso? 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Atenção Líder!  

Vamos iniciar a nossa Gincana de Revisão. Ela 

acontecerá nos dias 21 e 28/11 no Culto da noite. 

Fique atento às informações que serão dadas em 

breve, e já comece a incentivar sua célula a rever os 

conteúdos estudados. Contamos com vocês! Vai ser 

demais! 

 

Tenha uma semana abençoada! 


