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Mensagem para 

Células  
de Juniores 

QUEBRA GELO 

Dinâmica: Palavras de fé! Pegue uma caixa, escreva a 

frase: Palavras de fé. Leve papel e caneta. Peça aos 

juniores que pensem em frases, palavras de fé, que 

poderiam fortalecer as pessoas em momentos difíceis. 

Dê exemplos: se alguém diz que está desanimado, o 

que ele precisa ouvir? Exemplos de palavras de fé: “O 

Senhor é a minha força!"; “Seja forte e corajoso” –

Deixe que os juniores pensem e escrevam as palavras 

de fé em papeis diferentes e depois coloquem as 

frases na caixa. Depois, à medida que você for falando 

os momentos difíceis, cada junior pode tirar uma frase 

de dentro da caixa e ler. Essa caixa representa o nosso 

coração, pois as palavras de fé devem estar guardadas 

lá dentro e, na hora certa, você deve dizê-las.  

 

EDIFICAÇÃO  

Tema: JOSUÉ ORA, E O SOL E A LUA PARAM! 

Texto Bíblico: JOSUÉ 10: 1-25/24:1-15 

Josué falou com autoridade 

A Bíblia diz que Josué e seu exército tiveram que lutar 

contra cinco reis e seus exércitos de uma só vez. Antes 

de lutar Josué ouviu a Deus. Foi Deus quem disse a 

Josué para não ter medo daqueles reis porque Ele lhes 

daria a vitória. Com certeza não foi uma batalha fácil 

de vencer. Mas, Josué confiou na palavra de Deus e fez 

uma coisa que ninguém nunca tinha feito antes. Ele 

falou com autoridade e ordenou que o Sol parasse no 

céu e a Lua também. A Bíblia diz que Deus atendeu à 

oração de Josué e o Sol ficou parado no céu quase um 

dia inteiro. Esse foi o dia mais longo que já existiu, 

porque o tempo parou! Deus fez o tempo parar, assim, 

Josué teve tempo suficiente para vencer todos aqueles 

cinco exércitos.   

Deus dá autoridade  

O que Josué realizou naquele dia foi algo muito 

grande. Mas as palavras dele só tiveram valor porque 

sua autoridade tinha sido dada por Deus. Foi Deus 

quem disse à Josué que daria a vitória a eles. Josué 

confiou na palavra de Deus e não desistiu até que os 

exércitos inimigos foram vencidos. 

APLICAÇÃO 

Você sabia que Deus também quer fazer coisas 

grandes através de você? Por isso, Ele dá autoridade 

ainda hoje para aqueles que o seguem e o servem com 

obediência.  

Olha o que Jesus disse: "Eu dei a vocês autoridade para 

vencer toda a força do inimigo" (Lucas 10.19). Quando 

Jesus disse que Ele nos deu autoridade para orar, 

significa que, devemos primeiro orar em nome de 

Jesus, e segundo, de acordo com a Sua Palavra.  

Hoje, Deus quer usar você para conquistar cidades 

para o reino de Deus. Você crê nisso? Então você pode 

começar orando pela sua família. Josué fez uma 

declaração muito importante, ele disse: “Eu e minha 

casa serviremos ao Senhor!” Josué não apenas 

conquistou a terra de Canaã, ele conquistou toda a sua 

família para o Senhor. E você também pode orar por 

sua família!  

  

SUGESTÃO DE PERGUNTAS: 

1. Você já se viu numa situação quase impossível 

de acontecer como a de Josué, que lutou com 

5 exércitos, e permaneceu firme? 

2. Você tem batalhado em oração pela 

conversão de alguém da sua família?  

3. Você tem orado por pessoas que não 

conhecem a Jesus? Quem são elas?  

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Chegou o mês das crianças!  

Queremos celebrar a Deus com muita alegria pela vida 

de cada junior. E você, líder de célula está convocado 

para servir nessa grande festa. 

Na sexta-feira, dia 15 de outubro, às 20h, teremos 

o ACAMPADENTRO dos juniores no Centro de 

Celebrações. Incentive os juniores da sua célula a 

participarem. Vai ser demais! 

As inscrições já estão abertas. Segue o link de 

inscrição: 

https://forms.gle/5zUYvWRMnH5zuZ9bA 

Tenha uma semana abençoada! 

https://forms.gle/5zUYvWRMnH5zuZ9bA

