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Mensagem para 

Células  
de Juniores 

QUEBRA GELO 

Vocês já assistiram um filme de batalha ou guerra? 

Como foi? O que foi feito para um lado alcançar a 

vitória? Hoje falaremos sobre uma batalha também, 

mas ela foi vencida de uma forma bem única. 

 

EDIFICAÇÃO  

Tema: JOSUÉ E A BATALHA DE JERICÓ 

Texto Bíblico: Josué 1.1-6; 2.1-23; 6.1-27 

Josué se torna líder do povo 

 Depois que Moisés morreu, Deus disse a 

Josué: - Seja forte e corajoso porque você vai 

comandar este povo quando ele tomar posse da terra 

que prometi aos seus pais. 

Deus promete a vitória sobre Jericó 

 E o Senhor disse: -Olhe! Estou entregando a 

você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus soldados. 

Vocês marcharão em volta da cidade uma vez por dia 

durante seis dias. No sétimo dia, você e os seus 

soldados marcharão sete vezes em volta da cidade, e 

os sacerdotes tocarão as trombetas. Josué chamou os 

sacerdotes e disse: -Carreguem a arca da aliança, e na 

frente fiquem sete sacerdotes levando cornetas. E 

disse ao povo: -Comecem a marchar em volta da 

cidade! Eles fizeram isso durante seis dias. 

A muralha de Jericó cai 

 No sétimo dia, marcharam em volta da cidade 

sete vezes no mesmo dia. Na sétima volta, quando os 

sacerdotes tocaram as trombetas, Josué disse ao povo: 

-Gritem agora! O Senhor Deus está entregando Jericó 

a vocês! Logo que o povo ouviu, gritou com toda a 

força e a muralha caiu. Aí todos subiram, entraram na 

cidade e a tomaram. Assim o Senhor Deus esteve com 

Josué e a fama de Josué se espalhou por todo o país. 

 

 

APLICAÇÃO 

Deus é quem nos capacita 

 Josué foi chamado por Deus para uma grande 

obra. Ser o próximo líder depois de Moises e conduzir 

o povo em batalhas não era uma tarefa fácil. Mas 

Josué entendeu que quem o capacitaria para essa obra 

não era ele mesmo, mas o Deus que o chamou. Assim 

também, quando Deus nos chama para missão Ele é 

quem irá no preparar e fortalecer para a guerra. 

Deus que faz o impossível  

 A vitória parecia quase impossível para o povo 

de Israel, Jericó parecia uma fortaleza impenetrável 

com suas altas muralhas. Mas o povo confiou no poder 

de Deus. Confiaram que nada é impossível para Deus. 

Eles obedeceram e alcançaram a vitória, não por eles 

mesmo, mas pelo Deus que estava à frente deles. 

  

SUGESTÃO DE PERGUNTAS: 

1. Você já se sentiu inseguro, achando que você 

não era capaz de cumprir algum dever? 

2. Quando você vai fazer algo para Deus, você 

ora pedindo para que Ele te capacite? 

3. Você tem fé que Deus pode fazer o impossível 

na sua vida também? 

4. Tem alguma área da sua vida que você já tem 

desistido de tentar vencer? 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Programação do próximo domingo 

Manhã: 9 a 11 anos – EBD e Games 

                12 a 13 – EBD pré-teens 

Noite: Presença no culto  

 Teatro Daniel e o Leão 

 

CONEXÃO JUNIOR 

Atenção Líderes! 

Se um junior de sua célula, entre 9 e 12 anos, já 

tomou uma decisão por Jesus e ainda não se 

batizou? Então, essa é a hora! 

Dia 02/10 às 14h teremos o CONEXÃO JUNIOR –  

Um encontro de preparação para o batismo dos 

juniores da PIBJC.   

Fale conosco pelo e-mail: mini@pibjc.org 

Vai ser irado! Te espero lá! 

Tenha uma semana abençoada! 


