
 

CARTA JUNIOR  35 | Semana 21/11/2021 

Mensagem para 

Células  
de Juniores 

QUEBRA GELO 

Estamos finalizando o ano, aproveite essas duas 

células para fazer uma dinâmica para revisar o 

conteúdo do semestre. Faça um complete a história 

com a galera, onde cada junior poderá falar somente 

uma frase e o próximo terá que dar continuidade na 

história. 

 

EDIFICAÇÃO  

Tema: Revisão Moises e Josué 

MOISES E A LIBERTAÇÃO DO POVO 

Quando Moises foi chamado por Deus para libertar o 

povo de Israel não foi de imediato que a libertação 

aconteceu. O impedimento do Faraó a deixar o povo 

ir embora acabou criando várias barreiras. Mas na 

força de Deus o povo foi liberto. O sofrimento do 

povo chegou a Deus e Ele, com sua forte mão, os 

libertou da opressão que sofriam no Egito. 

POVO NO DESERTO 
Após a saída do Egito o povo ficou muito tempo 

rodando no deserto. Mas em todo esse período Deus 

cuidou e preservou seu povo. E uma frase era 

constante: “eles saberão que eu sou Deus”, ou “o 

grande Eu Sou”. Ou seja, durante todo o percurso um 

dos objetivos era que o povo conhecesse bem quem 

era o Deus de Israel, o Deus que caminhava ao lado 

deles.  

JOSUÉ VIRA LIDER 
Após a morte de Moisés um jovem foi levantado por 

Deus para guiar o povo de Israel, Josué. Chamado 

para suceder a Moises na conquista da terra 

prometida. Josué precisava se manter firme no 

Senhor e dar as ordens de Deus para que o povo 

permanecesse nos caminhos d’Ele. 

JOSUÉ E AS VISTÓRIAS NAS BATALHAS 
Durante todo o livro de Josué vemos o povo 

avançando na conquista da terra prometida. 

Vencendo cada batalha, pois Deus estava com eles. 

Josué confiava na direção de Deus, mesmo que 

parecesse loucura. Assim foi na batalha onde os 

muros de Jericó caíram. O povo fez exatamente o que 

Deus ordenou e assim os muros caíram e o povo 

conquistou aquela terra. 

APLICAÇÃO  

Aprendemos muitas coisas durante o semestre e 

neste domingo pudemos, através do Game Bíblico 

relembrarmos algumas coisas. É sempre importante 

voltarmos e revermos aquilo que Deus tem nos 

ensinado. Olhar novamente para histórias conhecidas 

para aprendermos mais um pouco daquilo que Deus 

tem para nós. 

SUGESTÃO DE PERGUNTAS: 

1. Você é uma pessoa que pede ajuda quando 

está com alguma dificuldade? 

2. E para Deus, você tem orado pedindo a ajuda 

dEle para sua vida? 

3. Você tem estudado a bíblia diariamente para 

conhecer mais a Deus? 

4. Se alguém te pedisse para falar sobre Deus, 

você se sente preparado? 

5. Você tem se colocado a disposição de Deus 

para ser usado em seu Reino? 

6. Você tem buscado ser capacitado por Deus 

para luz em sua escola? 

7. Você confiaria em Deus se ele te pedisse para 

fazer algo diferente? 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Nosso GAME BÍBLICO continua no próximo 

domingo. Incentive os juniores da sua célula a 

participarem. Vai ser demais! 

 
Tenha uma semana abençoada! 


