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Mensagem para
Células 

de Juniores

Recadinhos para o Facilitador

b

Ver carta do Pastor.

Antes da edificação:

 Faça um momento gratidão em frases, junto com o 

louvor.. Desafie-os a dizerem de todo os coração as 

palavras das canções com gratidão no caoração

 Compartilhe em poucas palavras  a mensagem 

 Deixe um bom tempo para os grupos de 

compartilhamento, conforme orientação na carta do 

pastor.

 Pergunte sobre  as anotações que fizeram  da 

mensagem do pastor e deixe que compartilhem o 

que entenderam.

Fique por dentro

Quebra Gelo

Semana passada conversamos sobre fazer diferença

no mundo. Como foi o desafio de seus juniores com

alguma tarefa neste sentido, durante a semana? Quem

cumpriu? Como foi? Converse com eles sobre isso e

deixe que compartilhem.

Evangelismo e oração

Aproveite o compartilhamento do desafio e use as 
experiências para que digam o que sentiram ao 
cumprirem a tarefa? Houve alegria?

Pergunte aos juniores o que traz alegria para eles e 

deixe que compartilhem. Ao terminar a edificação, 

faça um link sobre o que compartilharam e o que a 

Palavra diz

Compartilhamento

O TEMA DE HOJE FALA SOBRE ALEGRIA CRISTÃ!

Mediante esse tema, compartilhe:

1. Você está passando por alguma dificuldade? Já 
buscou em Cristo um sentido para seu sofrimento?

2. Você já descobriu qual é o propósito de Deus para 
sua vida? Você está vivendo esse propósito?

3. No mundo, muitos vivem escravizados pelo pecado, 
enquanto outros vivem aprisionados pelo legalismo 
(fazer as coisas para cumprir regras). E você, tem 
desfrutado da verdadeira liberdade que Cristo 
conquistou na Cruz?

3.Como você reage ao passar por necessidades? Tem 
conseguido exercitar sua fé e experimentar a provisão 
e cuidado de 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

Coro de juniores está de volta! Domingos, 9h, 
segundo andar da sede.

Vamos iniciar as inscrições para o retiro de 
juniores! Fique atento.

Edificação


