
 

CARTA JUNIOR 11 | Semana 05/07/2020 

Mensagem para 

Células  
de Juniores 

 
 
Tema: ALVOROÇANDO O MUNDO 
 
QUEBRA-GELO  
Semana passada demos uma missão pra os 
juniores: Ler 7 capítulos de provérbios. Quem leu? 
O que aprendeu? Quais dificuldades? Compartilhe! 

Jesus também nos deu uma missão! Falar dele para 
as pessoas que ainda não o conhecem!  

Oração breve 
Peça que um junior ore pedindo a Deus que fale com 
todos neste encontro 

EDIFICAÇÃO – Atos 16:6 a 34  |  Atos 17:6 - Estes que 
têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, 
 

INTRODUÇÃO:  

Estamos abrindo o mês da MISSÃO na Pibjc. E 
precisamos entender que a obra missionária deve 
marcar o DNA da Igreja e deve ser feita no poder do 
Espírito Santo. 

Vamos aprender três verdades sobre a obra 
missionária que alvoroça o mundo! 

 

I.  A MISSÃO que alvoroça o mundo é realizada 
com VISÃO (Atos 16:6 a 10) 

O texto diz por duas vezes que o Espírito Santo OS 
IMPEDIU de anunciar o evangelho na Ásia. Isso nos 
ensina que precisamos aprender a fazer a vontade 
de Deus da maneira de Deus. 

Paulo e Silas atenderam prontamente. Obediência e 
prontidão devem ser marca registrada da Igreja. 
Lembre-se: obediência atrasada é desobediência 
disfarçada. 

 

II. A MISSÃO que alvoroça o mundo é 
potencializada com ORAÇÃO (Atos 16:11 a 16) 

O primeiro lugar que foram ao chegar em Filipos 
foi o LUGAR DE ORAÇÃO e de lá saiam para realizar a 
obra. 

Devemos potencializar nossa vida em todos os 
aspectos através do Quarto de Escuta (Tempo a sós 
com Deus). 

 

Com intimidade com Deus, Paulo discerniu o mundo 
espiritual e abalou as estruturas daquela cidade, 
destronando as potestades que agiam naquele lugar. 

 
III. A MISSÃO que alvoroça o mundo é consolidade 

como ADORAÇÃO (Atos 16:16 a 34) 

Após terem obedecido a Deus, mudado os planos de 
viagem, evangelizado em Filipos e libertado uma 
jovem da possessão, Paulo e Silas recebem qual 
prêmio? Açoites e prisão. Muitos teriam desanimado 
e murmurado.  

Eles, porém, resolveram fazer um louvorzão na 
prisão, e o resultado foi cadeias rompidas, e a 
conversão do carcereiro e da sua família. 

A MISSÃO deve ser um estilo de vida dos adoradores. 

E lembre-se: Adoração que não resulta no 
cumprimento da Missão é bajulação, e Deus não 
quer ser bajulado! 

 

 
Compartilhamento 

Em que nível de comunhão você está agora? 

1. Você considera que é um discípulo que está 
cumprindo a missão? Compartilhe sobre isso! 

2. Conte-nos sobre momentos de adoração nos 
dias de adversidade em sua vida. 

3. Quais são as pessoas que você tem 
compartilhado o amor de cristo? 

 
MISSÃO da semana: 

 Liste pessoas que não conhecem a Jesus< 
Ore por elas e faça contato perguntando 
como estão e se você pode orar por ela.  

 Compartilhe na próxima semana 

 

 
 


