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Mensagem para 

Células  
de Juniores 

 

QUEBRA GELO 

Faça um momento de compartilhar sobre as lições do 

ano. Através de uma mimica cada junior irá falar qual 

personagem mais gostou de aprender sobre durante o 

ano. 

 

EDIFICAÇÃO  

Tema: Revisão Juizes e Rute 

PERÍODO DOS JUIZES 

Se tem algo que marca a época dos juízes no povo de 

Israel foi a falta de liderança. Durante anos, a bíblia 

conta, que os israelitas entraram em um ciclo de falhas 

onde se afastavam de Deus, sofriam as consequências, 

clamavam o perdão de Deus e Ele levantava um novo 

juiz para libertar e guiar o povo. 

GIDEÃO 
O primeiro juiz que estudamos foi Gideão. Homem de 

família simples sem muita relevância no meio do povo. 

E com somente 300 homens foram para batalha e 

alcançaram a vitória contra o exército inimigo. 

DÉBORA 
Em seguida estudamos a história de Débora que era 

uma profetiza. O líder do exército de Israel temeu os 

inimigos e chamou Débora para ir junto, porém por 

não confiar completamente em Deus quem matou o 

líder inimigo foi uma outra mulher. 

SANSÃO 
O último juiz que estudamos foi Sansão, história 

conhecida de um homem com uma força descomunal. 

Mas por causa de sua desobediência perdeu suas 

forças. 

RUTE 
Nossa ultima personagem foi Rute. A história conta 
sobre uma mulher que decidiu honrar sua sogra e 
seguir o verdadeiro Deus juntamente com ela. E assim 
encontrou seu resgatador no meio do povo de Israel. 
 

 

APLICAÇÃO  

 

Os juízes nos lembram sempre da importância de 

obedecermos ao Deus que está nos guiando e 

capacitando para a vida. Nele temos a direção que 

precisamos para termos vida em abundância. E com 

Rute lembramos que, assim como ela teve alguém que 

a resgatou da viuvez, temos Jesus que se tornou o 

nosso resgatador da morte do pecado em nossas 

vidas. 

SUGESTÃO DE PERGUNTAS: 

1. Qual juiz você mais gostou de conhecer? 

2. Você tem sido obediente a Deus e aos seus 

líderes? 

3. Você acha certo tentar ganhar algo 

trapaceando ou desobedecendo como 

Sansão? 

4. Quando peca você imediatamente pede 

perdão ou só pede quando acontece alguma 

ruim? 

5. Você já aceitou o resgate de Jesus para sua 

vida? 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

 

No próximo domingo faremos um momento 

especial no Culto de Juniores. Faremos o momento 

de envio dos novos adolescentes. Se você tem na 

sua célula participantes que já fizeram 13 anos, ou 

farão até março de 2022 entre em contato conosco 

e nos envie nome, sobrenome e a célula que 

pertencem. 

 

Tenha uma semana abençoada! 


