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Mensagem para
Células 

de Juniores

Recadinhos para o Facilitador

b

Ver carta do Pastor.

Antes da edificação:

 Peça que três juniores orem, pedindo que Deus 

fale a cada um.

 Compartilhe em poucas palavras  a mensagem 

 Pergunte sobre  as anotações que fizeram  da 

mensagem do pastor e deixe que compartilhem 

o que entenderam

 Deixe um bom tempo para os grupos de 

compartilhamento, conforme orientação na carta do 

pastor.

Fique por dentro

Quebra Gelo

Ao terminar a célula, lembre s=os juniores do “fique por

dentro”

Deus abençoe sua ministração e liderança!

Evangelismo e oração

Distribua uma folha de papel e uma caneta para 
cada participante e peça para que eles escrevam um 
sonho que desejem realizar. Após todos terminarem 
de escrever, peça que levantem o papel e fechem os 
olhos. Nesse momento, outra pessoa deve entrar na 
sala e tirar os papéis de suas mãos. Então, ao 
abrirem os participantes verão que os seus sonhos 
não estão mais lá, pois foram roubados.

O que houve pra que deixassem ser roubados?
(fichei os olhos? Distração? Não segurei direito?

Isso pode acontecer com nossos sonhos!

Compartilhamento

O TEMA DE HOJE FALA SOBRE A VIDA NAS ALTURAS!

Mediante esse tema, compartilhe:

1. Você tem medo de altura ou não? Compartilhe!

2. Em algum momento da sua vida você ficou 
paralisado com medo de algum desafio?

3. são os seus grandes sonhos?

4. Quais são os recursos que você precisa e que ainda 
não tem? Você já os apresentou a Deus?

Uma semana de vitórias na sua vida
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- 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

Feira do Denário – Inscrições abertas

Retiro de Juniores – 15 a 17 de maio – Inscreva-
se!!

Edificação


