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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. 

Escolha dois  juniores que escolham 

 Ore a Deus pelo encontro.  

Fique por dentro 

  11/10 – Missão Possível dos Juniores.  

 

           JÁ FEZ SUA INSCRIÇÃO? 

 

Quebra Gelo 

As promessas de Deus são reais  para nós, seus filhos! 

A Bíblia é cheia dessas promessas e Deus tem prazer 

em cumpri-las! 

Será que temos desfrutado da presença do Deus das 

promessas para que recebamos as promessas? O que 

tem nos impedido de receber essas promessas? Esta é 

uma pergunta que cada um deve responder a si 

mesmo. 

Evangelismo e oração 

1.Buscar imitar o caráter de Deus em nossa vida é o 

principal alvo da vida cristã: o cumprimento das 

promessas é consequência dessa caminhada. Você 

pode compartilhar uma área em sua vida que mostra 

claramente o agir de Deus no seu caráter?  

2. Você confia que Deus é capaz de cumprir Suas 

promessas em nossa vida? Tem algum testemunho 

sobre um impossível que se tornou realidade através 

da mão de Deus?  

3. Você tem colocado as bênçãos que recebe de 

Deus à disposição dEle? Há algo que você precisa 

sacrificar em sua vida?  

Edificação 

 Carta do Pastor 

 
Compartilhamento 

Vamos brincar de telefone sem fio. Comece com a 

Frase: Deus me ama, cuida de mim e tem promessas 

pra mim. 

Ao final da roda, veja como ficou a frase. 

 

Converse com eles: Deus tem muitas promessas 

para nós. Precisamos estar em sintonia com Deus 

para desfrutar dessas promessas. Mas em vez disso, 

muitas vezes deixamos tantas coisas tomarem o 

lugar da voz do Espirito Santo que acabamos 

“ouvindo” e fazendo coisas que nos levam para 

outros caminhos. O que podem ser essas 

coisas?(deixe que eles falem) (nossos desejos em 

detrimento dos desejos de Deus, falta de oração e 

estudo da Palavra, ausência de adoração genuína, 

desobediência, etc) 

-  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 

 


