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ADORAÇÃO – Guia de Culto 

 Usando o Guia de Culto, leiam a passagem bíblica 

anotada 

 Louvor: Cantem o cântico anotado no Guia de Culto 

 Ore a Deus pelo encontro. Peça que dois ou 
Fique por dentro 

  11/10 – Missão Possível dos Juniores.  

 

           JÁ FEZ SUA INSCRIÇÃO? 

 

Quebra Gelo 

Nossos juniores precisam ser confrontados com o Deus 

que prova seu povo. Deus é de amor, justiça, paz, 

proteção, mas nem tudo na vida são flores. Neste 

mundo também há dor, tristeza, decepção, perdas... 

Jesus nos alertou. E Deus permite que passemos por 

estas coisas. Porém, nossa fé e confiança em seu amor 

devem permanecer firmes, e assim como Jó, sairemos 

aprovados e cumpriremos o propósito de Deus em na 

provação, seja qual for, 

 

 

Evangelismo e oração 

1. Você tem caminhado com Deus? Como você sabe? 
O que você tem feito para isto? 
2. Você sabe quais são as promessas de Deus para a 
sua vida? Compartilhe 
3. Você é amigo de Deus? Gosta de estar com Ele? 
Passa tempo de qualidade com Ele? Qual nota você 
dá para seu relacionamento com Deus? 
 
  
Lembre-se:  
Muitas vezes queremos o benefício da PROVISÃO 
sem querer passar pelo monte da PROVAÇÃO! 

 

Edificação 

 Carta do Pastor 

 
Compartilhamento 

Divida o grupo em duplas. Em seguida faça a dupla 

sentar-se no chão, de costas um para o outro, com os 

braços cruzados e pés para frente. Cada dupla deve 

levantar-se o mais rápido possível… Sem colocar a 

mão no chão, apenas apoiando um no outro. 

Esta é uma prova de equilíbrio. 

O que aprendemos desta prova? 

Não fio fácil 

Doeram as pernas 

Precisei do outro 

Na provação possivelmente também sofreremos e não 

será fácil, mas podemos ter a certeza da presença de 

Deus conosco em todo o tempo 

-  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 INCENTIVE OS JUNIORES A 

LEVAREM VISITANTES NO JUNTINHOS 

 


