
Recadinhos para o Facilitador
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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.

 Vamos agradecer o que Cristo fez por nós? Cada um diga 

uma frase de adoração a Jesus!

Fique por dentro

Missão Possível dos Juniores. Neste sábado. Fique me 

oração!

Cantata infanto juvenil – 16/12, às 19h, no CDC. Levem 

amigos!

Quebra Gelo

Lamentações 3. 26 diz: melhor é ter esperança e aguardar

em silencio a ajuda do Senhor.

Esperança é uma palavra derivada de esperar, mas

esperança não é algo estático. Esperança é real quando

NOS MOVE e nos faz empreender para aquilo nos dará

resultados positivos.

Temos esperança de tirar boas notas quando estudamos.

Temos esperança e certeza da amizade verdadeira de

alguém quando nos dedicamos a esta amizade também.

Apesar das dificuldades que já enfrentam, os juniores

precisam aprender a ter esperança. Precisam acreditar que

as dificuldades passam e dias melhores vem. Precisam

aprender a esperança que espera em Deus, mas que ora e

que age conforme orientação de Deus.

Pessoas que não tem a Deus podem ter esperança sem fé.

Mas não podemos ter fé sem esperança...fé é a esperança

daquilo que não vemos, mas cremos que

receberemos...como o céu por exemplo, ou a cura, ou o

emprego.

Deus nos abençoe colocando em nós, a cada dia, a

esperança.

Evangelismo e oração

Edificação

 Carta do Pastor

Compartilhamento

Entregue papel e lápis ou caneta para todos. Peça que 

imaginem um desenho (só imaginar). Dê um tempo pra eles. 

Depois peça que desenhem, em 5 minutos, o que imaginaram. 

Quando você começou a desenhar, você tinha ESPERANÇA  

de ser o que você imaginou e você tentou. Agiu para que isso 

acontecesse. Assim é a esperança e fé! Ela é fruto daquilo 

que pedimos a Deus em oração e agimos para alcança-la, 

conforme orientação dEle. Nossa esperança e fé devem estar 

sempre em Deus.

- Orem com eles e uns pelos outros 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. Há algo que tira a sua alegria e quer roubar sua 

esperança?

2. Você tem depositado toda a sua confiança no caráter de 

Deus e de que Ele está no controle de todas as coisas?

3. Onde está sua esperança?

Precisamos vigiar a nossa esperança. Não podemos trocar 

nossa esperança. E não pode ser uma esperança dividida, 

do tipo (Jesus + bens materiais) me farão feliz. Ou ainda 

(Jesus + uma linda família) é toda a minha esperança. Só 

uma coisa determina a qualidade de nossa vida: é a 

presença de Deus em nós e a sua benção que a 

acompanha. Nunca serão as circunstâncias que nos farão 

felizes.

É por isso que sofro essas coisas. Mas eu ainda tenho 

muita confiança, pois sei em quem tenho crido e estou certo 

de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até 

aquele dia. II Timóteo 1:12
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