
 

CARTA JUNIOR  31 | Semana 24/10/2021 

Mensagem para 

Células  
de Juniores 

QUEBRA GELO 

Geralmente não gostamos de falar quais são as nossas 

fraquezas, mas sabemos que todos temos alguma. As 

vezes algum medo, algo que nos deixa triste etc. Até 

os super-heróis possuem fraquezas. Então se você 

fosse um super-herói qual seria a sua fraqueza? 

 

EDIFICAÇÃO  

Tema: DEUS ESCOLHE OS FRACOS 

Texto Bíblico: Juízes 6-8 

DEUS CHAMA GIDEÃO 

 Novamente o povo se desviou dos caminhos 

de Deus, por isso, Israel começou a sofrer nas mãos 

dos midianitas. Ao perceberem seu sofrimento se 

arrependeram e pediram para que Deus os libertasse. 

 Assim, Deus apareceu a Gideão dizendo que 

ele iria ser usado para salvar o povo de Israel.  

A FRAQUEZA DE GIDEÃO 

 Ao ser chamado, Gideão teve medo, pois era 

de uma família pequena e ele um homem sem tanta 

importância dentro de sua própria casa.  

 Porém Deus respondeu que estaria com 

Gideão e isso seria sua força.  

GIDEÃO PEDE VARIAS PROVAS 

 Durante a preparação para a batalha Gideão 

pediu varias confirmações para Deus, contudo todas 

elas foram respondidas.  

 Chegando perto da batalha, Gideão havia 

juntado vários homens, mas Deus diz que eles eram 

muitos e que não seriam necessários tantos homens, 

pois Deus era quem venceria a guerra e não a força do 

exército. Assim, Deus reduziu aquele exército em 

somente 300 homens e ainda sim saíram vitoriosos. 

 

APLICAÇÃO 

Deus chama os fracos 

 A história de Gideão nos mostra que Deus 

chama os “fracos” para serem usados por Deus. 

Muitas vezes queremos ser os mais fortes, populares 

etc. Mas Deus está procurando aqueles que 

reconhecem que não conseguem sozinho e que 

precisam da força dEle. 

Deus dá a vitória 

 Deus chamou um homem que não era famoso 

ou grande no meio do povo. Diminuiu o exército para 

300 homens e mesmo assim tiveram a vitória. Isso 

mostra que podemos ter os maiores e melhores 

talentos e dons, porém, se Deus não for a frente da 

batalha iremos perder. Nossa vitória está em Jesus. 

  

SUGESTÃO DE PERGUNTAS: 

1. Qual é o seu melhor talento? 

2. E qual sua pior habilidade? 

3. Você faria algo no qual é muito ruim se Deus 

pedisse? 

4. Você ou sua família tem alguma experiencia 

que Deus deu a vitória? 

5. Você tem medo de fazer algo para Deus por 

não se sentir preparado? 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Atenção Líder!  

Separe um momento no encontro da sua célula 

dessa semana para que os juniores que serão 

batizados no domingo deem o seu testemunho de 

fé em Jesus. Esse é um momento muito especial 

para a célula. 

 

DOMINGO DE BATISMOS 

No próximo domingo acontecerá os batismos de 

vários novos convertidos. Entre eles estão muitos 

dos nossos juniores! 

Será no dia 31/10/2021, ás 10h, na Praia de 

Camburi. Em frente ao antigo hotel Canto do Sol. 

Venha comemorar e celebrar juntos dos seus 

amigos esse momento tão importante! 

 

Tenha uma semana abençoada! 


