
Recadinhos para o Facilitador
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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.

❖ Ore a Deus pelo encontro. Peça que três juniores 

orem

Fique por dentro

Missão Possível dos Juniores. ADIADA 

PARA DIA 08/12 – fique em oração!!!

Quebra Gelo

Sofrimento.... Difícil passar por ele, difícil falar dele... Uma

coisa é certa... cedo ou tarde, todos nós passamos por ele.

Consequências de nossos atos ou fatos incontroláveis ... Ele

chega...

A questão toda é como nos portamos quando Ele bate à

nossa porta? É nessas horas que provamos a nossa fé e

confiança no Senhor.... O provamos a nós mesmos, a Deus

e ao mundo, que nos assiste de camarote. E se o mundo nos

assiste, é assim que glorificaremos o nome do Senhor, com

nossa fé, confiança e esperança firmes até o fim. O mundo

verá em nós e através de nós a força e o poder de Deus!

Nossos juniores, mesmo que ainda tão jovens, passam por

seus sofrimentos e dilemas e jamais podemos menosprezar

tais sentimentos. Talvez julguemos ser coisas sem

importância ou talvez sejam mágoas profundas enraizadas

na família... Não importa o que julgamos, importa é que eles

sofrem... Nossa tarefa, além do exemplo da firmeza na fé e

demonstração de amor e empatia, é conduzi-los a confiar no

Senhor, mesmo na dor!

Evangelismo e oração

Edificação

❖ Carta do Pastor

Compartilhamento

Rode a garrafa e para quem apontar, pergunte:

Você já se machucou? Como foi?

Quem te ajudou? O que isso te ensinou?

Como fez para curar o machucado? (Doeu para 

limpar e colocar remédio w fazer curativos)

As vezes, na vida, passamos por coisas muito 

difíceis, mas sempre, nessas situações, precisamos 

lembrar que Deus está conosco e mesmo que doa, 

Ele mesmo nos ajuda e curar a nossa dor.

- Orem com eles 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.VOCÊ TEM ALGUMA COISA QUE TE FEZ OU TE FAZ 
SOFRER? As cicatrizes revelam que houve uma ferida, 
mas já está curado.

2. COMO VOCE  TEM GLORIFICADO A DEUS EM SUA 
VIDA NOS MOMENTOS DE DOR? As pessoas 
conseguem perceber que você confia em Deus, 
mesmo na dor?

3. VOCÊ VIVE SUA VIDA SÓ PENSANDO NO AGORA 
OU NO QUE É ETERNO? O céu não é apenas uma 
promessa para o futuro, ele é uma realidade que 
pode ser experimentada imediatamente.

CARTA JUNIOR 40  |  Semana 11/11/2018

Mensagem para
Células 

de Juniores


