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Mensagem para 

Células  
de Juniores 

QUEBRA GELO 

Bora fazer um top 3 de comidas? Cada júnior terá que 

escolher seus 3 pratos favoritos e irá compartilhar com 

a célula. 

 

EDIFICAÇÃO  

Tema: A TERRA PROMETIDA DE CANAÃ 

Texto Bíblico: Números 13-14 

Deus manda os espias a Canaã 

 No período que estavam no deserto Deus foi 

guiando seu povo até a terra de Canaã. Chegando 

próximo Deus manda Moisés enviar 12 homens para 

olhar a terra e trazer informações. Assim foram eles, 

viram que a terra era muito boa, fértil e muito 

produtiva. Porém era habitada por outros povos 

fisicamente fortes. 

 Os espias, ao retornar ao seu povo contaram 

que a terra de Canaã é realmente muito boa. Porém 

10 destes espias não aconselhavam ir para a terra por 

causa do medo que tinham do povo que lá habitava. 

Contudo, outros 2 espias, Calebe e Josué, foram 

diferentes e confiavam em Deus que Ele daria a vitória 

sobre estes povos. 

 

O povo duvida de Deus mais uma vez 

 O povo de Israel, ao ouvirem os relatos dos 

espias se encheram de medo e começaram a reclamar 

com Moisés. Diziam que morreriam ali no meio do 

deserto, que era melhor terem ficado no Egito e 

quiseram até apedrejar Calebe e Josué por crerem que 

Deus os daria a vitória. 

 Deus, vendo isso ficou bravo com o povo e os 

castigou por não confiarem n’Ele, mesmo após terem 

visto o poder de Deus os livrando da escravidão do 

Egito. Assim, Deus disse que o povo iria rodar o deserto 

por 40 anos, até que todos os que duvidaram de Deus 

morressem, somente Calebe e Josué e os filhos do 

povo entrariam na terra prometida. 

 

 

 

APLICAÇÃO 

Deus merece nossa confiança 

 Muitas vezes temos medo das situações, 

porém é sempre importante lembrar que nosso Deus 

habita em nossos corações. Ele é o Deus todo 

poderoso e que está cuidando de nós. Lembrem de 

tudo que Deus já fez e que continuará fazendo em 

nossas vidas.  

 

Deus é fiel  

 Deus sempre cumpre o que prometeu. Deus 

disse que daria Canaã ao povo de Israel e mesmo assim 

duvidaram. Se Deus tem alguma promessa na sua vida, 

descanse, pois Ele é poderoso para cumprir tudo que 

nos prometeu. 

  

SUGESTÃO DE PERGUNTAS: 

1. Alguém já passou por alguma situação onde 

teve muito medo? 

2. Você se considera uma pessoa que reclama 

muito? 

3. Tem alguma experiência onde Deus livrou 

você ou alguém da sua família de algo ruim? 

4. Você se lembra de alguma promessa que Deus 

tem para sua vida? 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Temos recebido ótimos retornos do que Deus tem 

feito através de cada um dos líderes. Que possamos 

continuar firmes sabendo que colheremos frutos 

destas gerações. 

PROGRAMAÇÃO PARA OS JUNIORES 

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! 


