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Célula 

JÚNIOR 

 

 

QUEBRA-GELO  

Leve um pedaço de papel e um lápis para cada junior. 

Peça para cada um anotar um pedido de oração 

coloque todos em uma caixa e guarde até o final da 

célula. No final da célula de forma aleatória dê um 

pedido para cada junior para que durante a semana 

eles possam estar orando uns pelos outros. 

   

ORAÇÃO BREVE 

Ore agradecendo a Deus por Sua Palavra e peça que 

Deus manifeste a sua presença no encontro. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA:  DEUS CAPACITA SEU POVO ATRAVÉS DA 

ORAÇÃO 

Texto bíblico: Neemias 1 - 8  

 

Neemias foi um homem usado por Deus para ajudar o 

seu povo em um momento muito difícil para eles. Ele 

vivia no palácio e todos os dias servia a bebida que o 

rei bebia. Quando soube da miséria do seu povo, ele 

pediu ao rei para voltar e ajudá-los a reconstruir os 

muros da cidade. 

 

1. NEEMIAS AJUDOU O POVO A ORAR 

Neemias voltou para sua terra e encontrou o seu povo 

completamente desanimado e sem forças para 

trabalhar. Sabe qual foi o remédio que Neemias deu a 

eles? Oração! Ele ensinou o povo a orar e buscar a 

Deus. Quanto mais eles oravam, mais se sentiam 

fortes. Foi assim que a força deles voltou. Deus lhes 

deu ânimo e juntos eles reconstruíram os muros 

caídos. 

 

2. A ALEGRIA DO SENHOR É A FORÇA 

Enquanto Neemias e o povo trabalhavam para 

consertar os muros da cidade, seus inimigos riam deles 

e os criticavam, chamando-os de fracos. Depois que 

Neemias e seus amigos começaram a orar, eles se 

sentiram fortes e alegres. Por isso, Neemias lhes disse: 

"Não fiquem tristes, porque a ale gria do Senhor é a 

nossa força". Assim, eles conseguiram terminar os 

muros e todos ficaram alegres. 

 

CONCLUSÃO 

A história de Neemias nos ensina a orar e buscar a 

Deus mesmo quando as coisas parecem não ter mais 

jeito de dar certo, pois o nosso Deus é poderoso e 

pode consertar o que foi destruído. Deus pode 

transformar o seu pai, a sua mãe, mas você precisa 

orar. Quando os juniores oram, Deus responde. 

 

E sempre importante lembrar que a alegria que vem 

de Deus nos dá força. Não aquela força de um super-

herói, mas a força que vem de Deus. Essa força é o 

poder de Deus! Mesmo que se sinta fraco, você pode 

experimentar a força que vem de Deus. 

   
COMPARTILHAMENTO: 

1. Você tem orado para que Deus te ajude nas 

suas dificuldades? 

2. Você tem orado pela sua família e igreja? 

3. Você tem se sentido triste ultimamente? Você 

acredita que Deus pode e quer te ajudar com 

seus momentos tristes? 

4. Como você acha que pode experimentar a 

alegria do Senhor? 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

CULTO DE ENVIO 

No próximo domingo teremos um culto mais que 

especial. Será um momento de celebrar pela vida dos 

nossos juniores que irão transicionar para nova fase 

dos adolescentes. Não faltem e vamos todos celebrar 

a Deus por tudo que tem feito nas nossas vidas 

 

Tenha uma semana abençoada! 


