
Recadinhos para o Facilitador

b

ADORAÇÃO – Guia de Culto

 Peça que os juniores leiam leiam a passagem bíblica 

anotada no Guia de Culto

 Louvor: Cantem cânticos anotados no Guia de Culto.

 Vamos agradecer o que Cristo fez por nós? Cada um 

diga uma frase de adoração a Jesus! Fique por dentro

Missão Possível dos Juniores. ADIADA 

PARA DIA 08/12 – fique em oração!!!

Quebra Gelo

Somos atraídos por ofertas.... Mesmo quem tem uma

condição social e financeira confortável, sente-se atraído por

ofertas. A Black Friday é prova disso... As vendas disparam!

Mas há outros tipos de ofertas além das oferecidas nas lojas.

São as ofertas do mundo. São muito atrativas, são

amplamente divulgadas, estão alcance de qualquer um e a

qualquer momento e elas elas não cessam. E é neste

mundo de ofertas fáceis e atraentes que vivem nossos

juniores e adolescentes.

Domingo entendemos que naquela sexta feira negra, Cristo

nos deu a maior e mais completa oferta de amor que alguém

poderia dar: sua vida em troca da nossa. Uma vida

abundante e completa aqui, nesta terra e, no fim de tudo, a

vida eterna!

Por isso, vale a pena aceitar a oferta de vida de Jesus e

rejeitar as ofertas do mundo, que, na hora atraem, mas que

levam para um caminho escuro e de dor.

Converse com os juniores sobre isso, aproveitando o

assunto de hoje. Deus o abençoe!

Evangelismo e oração

Edificação

 Carta do Pastor

Compartilhamento

Pergunte no grupo: quem aproveitou a Black Friday? 

O que comprou? Que tipo de ofertas você viu e se 

sentiu atraído se pudesse comprar?

- Orem com eles e uns pelos outros sobre o  

compartilhamento. 

- Orem sobre os pedidos de oração anotados no 

caderno. Agradeçam a Deus os pedidos atendidos

- Deixe que os juniores façam os pedidos pessoais de 

oração, (dificuldades e outros pedidos). Orem pelos 

pedidos. Anote os pedidos no caderno.  

- Encerre este período orando e abençoando os 

juniores.Depois compartilhem sobre os oikos. Como 

está o relacionamento com o oikós?

- Orem pelos oikos

1. Quais “ofertas” atraem mais você? Que tipo de 

promoção é irresistível?

2. O que atrai você nas coisas que o mundo oferece e que 

você sabe que não agrada a Deus?(Ex. Jogos 

violentos, baladas, fofocas, vídeos indevidos que 

“pregam coisas contrárias à Bíblia, namoricos não 

permitidos pelos pais, etc)

3. Você já entendeu e aproveitou a “oferta” de Deus para 

a sua vida?
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