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Mensagem para 

Células  
de Juniores 

QUEBRA GELO 

Muitas vezes a gente é rápido para reclamar um do 

outro mas difícil para elogiar. Então para o quebra-

gelo cole um papel nas costas do junior e 5 outros 

juniores irão escrever coisas boas que percebem no 

amigo. 

 

EDIFICAÇÃO  

Tema: PRINCÍPIOS DA HONRA 
No tempo que Israel era governado por juízes, houve 
uma grande fome naquele pais. Por isso um homem 
de Belém foi, com a sua mulher e os seus dois filhos, 
morar num país chamado Moabe. Algum tempo 
depois, ele morreu e também os seus dois filhos. 
Noemi e Rute voltam para Bélem 
Noemi, sua mulher, então se aprontou para voltar 
para Belém e disse às noras: - Voltem para casa de 
seus pais. Porém, Rute respondeu: - Não me peça 
para abandoná-la! Aonde a senhora for, eu irei; o seu 
povo, e o seu Deus será o meu Deus. Então Noemi viu 
que Rute estava resolvida de ir com ela até Belém. 
Rute e Boaz 
Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um 
homem muito rico e muito importante. Um dia Rute 
disse a Noemi: - Deixe que eu vá até as plantações 
para catar espigas. Então Rute foi ao campo. Nisso, 
Boaz chegou e perguntou aos trabalhadores: - Quem 
é aquela moça ali? Um deles respondeu: - É a moça 
que veio com Noemi. Ela está trabalhando desde 
cedo até agora. Então, Boaz disse a Rute: - Eu ouvi 
falar do que você fez pela sua sogra. Que o Senhor a 
recompense por tudo. 
Um dia Noemi disse a Rute: - Minha filha, você se 
lembra de Boaz? Ele pode casar com você. Então, 
disse Boaz a Rute: - De fato, sou seu parente e sou 
responsável por você. E Boaz casou com Rute. Depois 
de um tempo, ela deu à luz um filho e lhe deram o 
nome de Obede. Ele foi pai de Jessá, que foi o pai do 
rei Davi. 
 
APLICAÇÃO 
Honre seus líderes 
Honrar é dar o valor que ele tem diante de Deus. Seus 
líderes gastam tempo, dinheiro etc, por amor aos 
seus liderados, lembre sempre de obedecer e 

agradecer a Deus por aqueles que se dispõem a 
cuidar de vocês. 
Honre seus pais 
E a maior liderança que temos na nossa vida são 
nossos pais. Nos 10 mandamentos já somos 
ensinados a honrar nossos pais. Devemos obedecer e 
nos esforçar para honrar a vida daqueles que Deus 
escolheu para serem nossos pais. Servir em casa, 
demonstrar amor e respeito por eles. 
 

SUGESTÃO DE PERGUNTAS: 

1. Você tem costume de falar coisas boas pros 

seus amigos? 

2. Quando foi a última vez que você agradeceu 

seu líder pelo cuidado dele? 

3. Como você poderia ajudar mais seu líder de 

célula? 

4. Você tem honrado seus pais em casa? 

5. Você ajuda seus pais em casa ou deixa tudo 

para eles arrumarem para você? 

6. Quando foi a ultima vez que você disse 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

No próximo domingo, dia 21/11 começa o GAME 

BÍBLICO para juniores no culto da noite. Vamos 

revisar todo o conteúdo estudado durante o 

semestre através de jogos e brincadeiras. Incentive 

o junior da sua célula a participar. 

 

 
Tenha uma semana abençoada! 


