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Mensagem para 

Células  
de Juniores 

QUEBRA GELO 

Ser um verdadeiro cristão implica deixar um legado, 

ou seja, deixar uma marca. Para o quebra-gelo dê uma 

folha em branco e uma frase em segredo para cada 

junior (ex. jacaré banguelo). Os juniores terão 5 min 

para desenhar a frase e depois os outros juniores terão 

que adivinhar qual era a frase que inspirou o desenho. 

Assim como o desenho, devemos ser lembrados pela 

palavra de Jesus que habita em nós. 

 

EDIFICAÇÃO  

Tema: UMA FAMÍLIA QUE DEIXA UM LEGADO 

Texto Bíblico: Deuteronômio 6 

A NOVA GERAÇÃO DE ISRAEL 

 Após o povo ficar caminhando pelo deserto 

até que a geração inteira mudasse, Moises percebeu 

que precisava ensinar ao povo como passar as 

verdades de Deus para as novas gerações que viriam. 

 Essa nova geração não tinha vivenciado os 

milagres da libertação de Israel do Egito, somente 

ouviam histórias das maravilhas de Deus, mas eles 

deveriam contar para a próxima geração os feitos de 

Deus. 

CONHECER O ÚNICO DEUS 

 Moisés ensinou que só existe um único Deus, 

e essa é uma verdade que deveria sempre ser 

relembrada. O povo precisava ter seu coração 

transformado para que não se tornassem idolatras. 

Precisavam crer e entender que só existe um único 

Deus merecedor de nossa adoração. 

FAMÍLIA QUE DEIXA UM LEGADO 

 E a forma que deveria ser passada as verdades 

de Deus era através da família. Deus escolheu as 

famílias para que juntos pudessem estudar sobre Ele e 

pudessem viver um relacionamento com Ele. Primeiro 

lugar que devemos desejar brilhar a luz de Cristo é em 

nossas casas com nossas famílias. 

 

 

 

 

 

APLICAÇÃO 

A Família precisa estudar a palavra 

 Muitas vezes achamos que devemos buscar a 

Deus somente na igreja, mas a verdade que o primeiro 

lugar que precisamos conhecer a Deus através do 

estudo da palavra é dentro de casa. A família precisa 

priorizar um tempo de estudo da bíblia para 

compreender juntos a sua palavra. 

Família deve viver a palavra 

 Mas uma família que ama Deus não pode parar 

só no estudo. É importante viver essa palavra a todo 

instante. Devemos honrar nossos pais com atitudes de 

filhos que amam a Deus. E assim deixar um legado na 

vida de todos que nos observam. 

  

SUGESTÃO DE PERGUNTAS: 

1. Quem mora com você em casa? 

2. Você tem um bom relacionamento com sua 

família? 

3. Você estuda/estudou a bíblia junto com sua 

família em casa?  

4. Você tem buscado ser um bom filho dentro de 

casa? 

5. E fora de casa? Você tem agido de forma que 

honre seus pais e a Deus? 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

ACAMPADENTRO JÚNIOR 

Atenção Líderes! 

Não esqueçam de incentivar os seus juniores a se 

inscreverem no nosso acampadentro, será um 

momento incrível! 

Dia 22/10 às 20h no CDC  

Inscrições até o dia 21/10 pelo link:  

https://forms.gle/5zUYvWRMnH5zuZ9bA 

Fale conosco pelo e-mail: mini@pibjc.org 

Vai ser irado! Te espero lá! 

 

Tenha uma semana abençoada! 

https://forms.gle/5zUYvWRMnH5zuZ9bA

