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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

10/11 – Missão Possível dos Juniores. 

JÁ FEZ SUA INSCRIÇÃO?

Quebra Gelo

As bem aventuranças são promessas do Senhor para

nós. Cada uma delas refere-se a aspectos de nossa

vida que precisamos entregar, mas também desfrutar

da recompensa de suas práticas.

Bem aventurado é sinônimo de Feliz!!!

Muitos segredos em como ser feliz estão neste texto.

Que Deus nos ajude a colocar em prática sua Palavra!

Evangelismo e oração

Edificação

❖ Carta do Pastor

Compartilhamento

Qual o super herói que voce mais gosta? Porque?

(deixe que compartilhem)

Depois pergunte:

-O que este super herói faz por você?

-Quais  as fraquezas deles? 

-Em algum filme ele fez algo de ruim?

- Algum destes super heróis é real?

Comente que só Jesus é um super herói que:

- É real

- Fez e continua a fazer algo por cada um de nos

(nos deu salvação e nos promete sua companhia, 

força e alegria)

- 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

Cabe a cada um de nós fazer um autoexame, e sob a

direção do Espirito Santo responder a pelo menos

duas perguntas:

1. COMO ESTÃO AS SUAS RAÍZES? Você tem feitos 

suas escolhas e tomado decisões com base nos 

princípios da Bíblia?

2. QUAIS SÃO AS SUAS SEMENTES? Com palavras

e atitudes, você tem semeado o Reino de Deus nos

corações das pessoas? Como?

3. ORAÇÃO PELA NAÇÃO: unidade, paz e 

pacificação da nação. Restauração do Brasil.


