
Mensagem para
Células 

de Juniores

Recadinhos para o Facilitador

b

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

10/11 – Missão Possível dos Juniores. 

NESTE SÁBADO . INCRIÇÕES ATÉ QUARTA

Quebra Gelo

Nos compararmos a um vaso nas mãos do oleiro....

Uma analogia bíblica profunda.... O barro precisa

primeiro se tornar barro apropriado para ser esculpível.

Ele é mexido, acrescido de água, remexido

novamente.. Só depois tornar esta mistura ideal é que

se começa o processo de criação de uma forma....

Mesmo assim, quando algo sai errado, é totalmente

desmanchado para um novo recomeço... Até que se

torne um vaso apresentável ao oleiro....

O barro somos nós...talvez por isso mesmo Deus

escolheu o barro como matéria prima da criação do

homem.... Porque já imaginou que nossa alma teria

também que ser barro assim como o corpo foi! Você

está pronto para ser barro?

Evangelismo e oração

Edificação

❖ Carta do Pastor

Compartilhamento

- Leve massinha e peça que cada junior molde um 

vaso. Pergunte depois em quê ele usaria o 

vasinho que ele fez

- Orem com eles pelo 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

Aprendemos que formos feitos simples e frágeis, por 

isso devemos cuidar bem da vida que recebemos.

1. VOCÊ ESTA NAS MÃOS DO OLEIRO? Deus tem 

tido espaço para trabalhar em sua vida e corrigi-

lo? Como você tem deixado Deus dirigir sua vida?

2. VOCÊ TEM SIDO UM VASO DE HONRA? Sua vida 

glorifica o Criador? Como? Quais marcas de Deus são 

mais visíveis na sua vida?
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