
Recadinhos para o Facilitador

b

ADORAÇÃO – Guia de Culto

 Peça que os juniores leiam leiam a passagem bíblica 

anotada no Guia de Culto

 Louvor: Cantem cânticos anotados no Guia de Culto.

 Orem orações de gratidão conforme o 

compartilhamento do quebra gelo Fique por dentro

 Ensaio geral do coro, neste domingo, dia 

16/12, às 9h no CDC.



Quebra Gelo

Se esta for sua ultima célula, prepare algo especial.

Lanche bem gostoso, brincadeiras bíblicas, premiação, etc.

Hoje o tema é Palavra de Deus X mundo.

Esta geração luta com o que o mundo prega contra a

Palavra.

São tentados o tempo todo a pensarem “não tem nada

haver” ou “isso era para aquela época” e assim ignorarem os

preceitos e doutrinas bíblicas.

O encontro de hoje nos traz ao resgate da Palavra viva e

vivida na vida de cada um, como estilo de vida!

Deus os abençoe

Evangelismo e oração

Edificação

 Carta do Pastor

Compartilhamento

Leve papel e caneta. Peça que escrevam:

 3 coisas boas que aconteceu em 2018

 3 objetivos que têm para 2019.

 Compartilhem e orem sobre.

 Orem com eles sobre o  compartilhamento. 

 Orem sobre os pedidos de oração anotados no 

caderno. Agradeçam a Deus os pedidos atendidos

 Deixe que os juniores façam os pedidos pessoais de 

oração, (dificuldades e outros pedidos). Orem pelos 

pedidos. Anote os pedidos no caderno.  

 Encerre este período orando e abençoando os 

juniores.Depois compartilhem sobre os oikos. Como 

está o relacionamento com o oikós?

 Orem pelos oikos

1. O que é a Palavra de Deus pra você? Qual o lugar que

ele ocupa em sua vida?

2. Qual o valor da opinião (Palavra de Deus) em sua vida?

3. Como é seu relacionamento com a Palavra de Deus?

Qual tempo você investe na leitura bíblica?
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