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Mensagem para 

Células  
de Juniores 

QUEBRA GELO 

Essa semana o foco tem sido falar sobre liderança. 

Então nossa sugestão é fazer um pequeno “O Mestre 

mandou” com sua célula. Depois veja se eles sabem a 

diferença de um líder e um mestre. 

 

EDIFICAÇÃO  

Tema: LÍDERES NAS MÃOS DE DEUS 

Texto Bíblico: Juizes 4 -5 

Os Juizes 

 Depois que Josué morreu o povo de Israel 

ficou sem um líder para os guiar e cada um fazia como 

queria. Com essa confusão o povo se esquecia dos 

caminhos de Deus e eram dominados por outros 

povos. Ao ver o sofrimento se arrependiam dos 

pecados e Deus levantava um juiz para os libertar. Esse 

ciclo aconteceu diversas vezes. 

Débora 

 Assim também foi na época de Débora, Deus a 

levantou para ser juíza no período que o povo se 

arrependeu por terem se afastado de Deus. 

 Através dela, Deus falou com Abinoão para 

que ele juntasse 10 mill homens que Deus entregaria 

o comandante do exército inimigo em suas mãos. 

Abinoão tem medo 

 Ao receber o chamado Abinoão disse que só 

iria se Débora fosse junto. Ela aceitou, mas disse que 

por causa disso as honras pela vitória ficariam nas 

mãos de uma mulher. 

Os israelitas vencem 

 No momento da batalha Deus confundiu os 

inimigos e com isso o povo de Israel venceu a guerra. 

Porém, o comandante inimigo fugiu para tenda de um 

conhecido. Mas quando dormia a mulher desta casa o 

matou e garantiu a vitória do povo. 

 

 

 

 

 

 

APLICAÇÃO 

Deus sempre perdoa 

 O povo de Israel ficou nesse círculo de falhas 

por bastante tempo, mas toda vez que o povo se 

arrependia Ele perdoava. Deus conhece nossos 

pecados e seu amor e graça são tão grandes que 

quando nos arrependemos Ele sempre nos perdoa.  

Deus quer levantar líderes 

 Assim como foi com Débora, Deus quer 

levantar líderes para conduzir pessoas aos seus 

caminhos. Diferente de um chefe ou mestre que só 

passa funções o líder conduz juntamente com seus 

liderados. E basta estarmos dispostos ao ouvir seu 

chamado e obedecer. Confiar que Ele estará a frente 

na batalha e nos dará a vitória. 

  

SUGESTÃO DE PERGUNTAS: 

1. Quando você peca, você corre para pedir 

perdão? 

2. Você se sente realmente perdoado quando 

fala com Deus ou ainda se sente culpado? 

3. Você já orou se colocando a disposição para 

Deus te usar como Ele quer? 

4. Percebe alguma situação que Deus pode te 

usar para fazer a diferença?  

5. Você tem algum medo caso Deus te chame 

para algum trabalho? 

 

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 15/10 às 20h  no CDC  

Inscrições pelo link:  

https://forms.gle/5zUYvWRMnH5zuZ9bA 

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

Vai ser irado! Te espero lá! 

Tenha uma semana abençoada! 


