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Mensagem para
Células 

de Juniores

Recadinhos para o Facilitador

b

Ver carta do Pastor.

Antes da edificação:

 Faça um momento de adoração em frases, junto 

com o louvor. Levem os juniores a realmente 

pensarem no que estão cantando. Desafie-os a 

dizerem de todo os coração as palavras das 

canções

 Compartilhe em poucas palavras  a mensagem 

 Deixe um bom tempo para os grupos de 

compartilhamento, conforme orientação na carta do 

pastor.

 Pergunte sobre  as anotações que fizeram  da 

mensagem do pastor e deixe que compartilhem o 

que entenderam.

Fique por dentro

Quebra Gelo

Iniciamos mais um ano!!!! Que bom ter nossas células

reunidas novamente.

Faça uma recepção bem calorosa! Cole cartazes,

prepare um bombom ou bala! Que seus juniores se

sintam muito queridos!

Hoje vamos conversar sobre fazer diferença no mundo.

Desafie seus juniores com alguma tarefa neste sentido,

durante a semana. No próximo encontro, pergunte

quem cumpriu. Sugestões:

• Dar de presente um livro evangélico

• Falar de Jesus

• Orar por uma pessoa

• Convidar alguém para vir na célula

Obs: Sugestões para serem praticadas com amigos não

crentes Evangelismo e oração

Cada pessoa do Grupo apresenta seu nome e 
completa a Frase ” eu abençoo pessoas (como)… ?”

Compartilhamento

O TEMA DE HOJE FALA SOBRE VIVER A FÉ!

Mediante esse tema, compartilhe:

1. Que diferença sua vida está fazendo nesse mundo? 
( o que você tem feito que faz a diferença na vida das 
pessoas?)

2. Você é um agente de transformação no seu meio? 
As pessoas podem ver Jesus em você? O que você 
acha que FAZ (atitude) pra que isso aconteça?

3. Como responder (obedecer) à Palavra de Deus?
a) Humilhação, arrependimento e confissão
b) Mudança de atitude

- 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

Coro de juniores está de volta! Domingos, 9h, 
segundo andar da sede.

Vamos iniciar as inscrições para o retiro de 
juniores! Fique atento.

A sala de juniores já começou! Mas ainda dá 
tempo! Fale com seu líder!

Edificação


