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Mensagem para 

Células  
de Juniores 

QUEBRA GELO 

O tema de hoje será obediência e lei. Para iniciarmos 

a temática com os juniores brinque com eles de o 

mestre mandou. Faça alguns pedidos fáceis e outros 

impossíveis e depois conversem sobre o que eles 

acharam. 

 

EDIFICAÇÃO  

Tema: OS DEZ MANDAMENTOS 

Texto Bíblico: Êxodo 19.1-25 / 20.1-17 

Deus fala do monte Sinai 

Após a derrota do Faraó, Moises conduziu o povo pelo 

deserto, chegando aos pés do monte Sinai, onde lá 

acamparam. 

Então, do monte Sinai Deus falou com Moises, o 

monte soltava fumaça, pois o Senhor havia descido até 

lá no meio do fogo. Deus falou a Moises suas leis e 

disse que se o povo O obedecesse seriam povo de 

Deus, separados somente para Ele. 

 

Os 10 mandamentos 

Então Moises desceu do monte para passar ao povo 

tudo que o Senhor havia lhe dito. E ali foi dado ao povo 

os 10 mandamentos que são: 

1º - Não adorem outros deuses além de mim; 

2º - Não façam imagens de ídolos para adorá-los; 

3º - Não usem o meu nome sem o respeito que ele 

merece, pois eu sou o Senhor; 

4º - Guardem o sábado, que é um dia santo; 

5º - Respeitem o pai e a sua mãe; 

6º - Não matem; 

7º - Não cometam adultério; 

8º - Não roubem; 

9º - Não deem testemunho falso contra ninguém; 

10º - Não cobicem a casa de outro homem, ou 

qualquer coisa que seja dele. 

 

Depois de Moises falar toda a lei o povo concordou em 

obedecer em tudo. 

 

 

 

APLICAÇÃO 

Obediência a Deus 

 Obediência é prova de amor. É impossível 

dizer que você ama a Deus sem obedecer a seus 

mandamentos. E obediência é prova de que somos da 

família de Deus, seu povo. 

A lei no coração  

 Deus deu a Moises a Lei e escreveu os 10 

mandamentos em duas tábuas de pedra. Mas quando 

somos de Deus a lei precisa estar firme em nossa 

mente e coração. Precisamos encher nossas vidas da 

bíblia para que possamos obedecer a Deus. 

  

SUGESTÃO DE PERGUNTAS: 

1. Você se considera um junior obediente? 

2. Em que momentos você se sente mais tentado 

a desobedecer? 

3. Você já pediu perdão pra Deus por ter 

desobedecido a Ele alguma vez? 

4. Você tem lido a bíblia todo dia para conhecer 

mais de Deus? 

5. Quantos versículos você já que sabe de 

cabeça? 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Apesar do feriadão iremos manter nossa agenda do 

ministério, por isso teremos nossas programações 

no domingo normalmente: 

Manhãs: 9 a 11 anos – EBD e Games 

                12 a 13 – EBD pré-teens 

 

Noites: 18h30 - Salas individuais de 9 a 12 anos 

              19h30 – Culto juniores 

Tenha uma semana abençoada! 

 


