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Mensagem para 

Células  
de Juniores 

QUEBRA GELO 

Hoje iremos brincar de os 5 mais. Façam uma lista dos 

5 países do mundo mais poderosos militarmente, os 5 

mais ricos e os 5 maiores territorialmente. Depois 

confiram no google quem acertou mais. 

 

EDIFICAÇÃO  

Tema: DEUS ABRE O MAR VERMELHO 

Texto Bíblico: Êxodo 13.17 - 14.31 

Os israelitas vão em direção ao Mar Vermelho 

  Após as 10 pragas o Faraó decidiu libertar o 

povo de Moises. Deus os direcionou para irem para o 

Mar Vermelho e durante a caminhada Deus ia com 

eles. Durante o dia Deus ia em uma coluna de nuvens 

para lhes mostrar o caminho e os proteger do forte Sol 

do deserto e pela noite ia em uma coluna de fogo para 

iluminar e esquentar o povo do rigoroso frio. 

  Deus avisou a Moises que o Faraó e os egípcios 

iriam atrás deles para se vingar, mas Deus iria os 

proteger e derrotaria o exército do Faraó. 

Deus abre o Mar Vermelho 

  Quando os israelitas viram os egípcios se 

aproximando para os matar ficaram desesperados, 

mas Moisés os acalmou e disse que eles veriam Deus 

derrotando o Faraó e mostrando seu poder. 

Então a coluna de nuvem foi para atrás do povo de 

Israel e ficou entre seu acampamento e dos egípcios, 

impedindo que eles os alcançassem. 

  Então Deus mandou Moises falar para o povo 

que marchassem, o orientou a levantar seu cajado e 

sua mão para o mar, assim, quando Moises obedeceu 

a Deus um forte vento veio, dividiu as águas e os 

israelitas atravessaram em terra seca. 

Os egípcios são engolidos pela água 

  O exercito do Faraó foi atrás dos judeus e 

entraram no percurso que foi aberto, mas Deus falou 

com Moisés para que ele novamente estendesse as 

mãos em direção as águas. Ao obedecer a Deus o Mar 

Vermelho se fechou novamente e o exercito de 

egípcios foi derrotado completamente. 

 

APLICAÇÃO 

Deus é fiel 

 Desde o início Deus disse que iria libertar os 

israelitas, mesmo quando tudo parecia que iria dar 

errado Deus mostrou o seu poder e cumpriu sua 

promessa. Os israelitas ainda não confiavam em Deus 

quando viram os egípcios vindo, mas Deus novamente 

provou seu poder e mostrou que os protegeria e 

guiaria. 

Deus usa Moises  

 Moises foi direcionado por Deus diversas 

vezes e Deus o usava poderosamente para cumprir 

seus milagres e promessas. E Deus continua usando 

pessoas e juniores que O amam e O obedecem para 

fazer grandes coisas em seu nome. Deus quer nos usar 

também, mas precisamos aprender a ouvir Sua voz e 

obedecer. 

  

SUGESTÃO DE PERGUNTAS: 

1. Você já viu alguma situação que parecia 

impossível de dar certo, mas de alguma forma 

acabou bem? 

2. Você percebe como Deus cuida de você no dia 

a dia? 

3. Você se considera alguém obediente a Deus? 

4. Alguma vez Deus já te usou para cumprir a 

vontade dEle? 

5. Você tem orado pedindo para que Deus te 

capacite e o use? 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

No último domingo iniciamos nossa nova agenda 

para os juniores, incentive-os a participar: 

Manhãs:  9 a 11 anos – EBD e Games 

                 12 a 13 – EBD pré-teens 

Noites:  18h30 - Salas individuais de 9 a 12 anos 

               19h20 – Culto juniores 

 

Tenha uma semana abençoada! 

 


