
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. Divida em grupos e orem 

uns pelos outros. Fique por dentro

Missão Possível dos Juniores. ADIADA 

PARA DIA 08/12 – fique em oração!!!

Quebra Gelo

A experiência de luto pode ser algo ainda não vivido na

família da maioria dos juniores. Ou talvez tenham perdido

avós, amigos, amigos de amigos. Talvez também tenham

vivido ou estejam vivendo outros tipos de “luto”, como a

saída de um dos pais do lar, falta de amigos, e outros. Estes

são alguns temas em suas vidas, que, pela idade, tornam-se

bem pesados. São seus lutos...

Querido facilitador, deixe e propicie um ambiente em que o

junior sinta-se a vontade para abrir seu coração sobre os

assuntos que os aflige.

Evangelismo e oração

Edificação

❖ Carta do Pastor

Compartilhamento

O grupo fica em círculo passando um objeto de 
mão em mão e cada um completa a frase: Eu 
tenho cinco minutos de vida eu... (o que eu 
faria?) 
Agora eu..., tenho a vida inteira pela frente e o 
que eu posso fazer e desejo é ... 

- Orem com eles e uns pelos outros 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 já passou por alguma experiência de luto, ou sofreu 

alguma perda ? (divorcio dos pais, já viu alguém ficar de 

luto, outros..) Conte sua experiência:

2. Ao ressuscitar, o Filho de Deus venceu o pecado e a 

morte para nos dar vida eterna. Você está seguro de sua 

salvação em Cristo? Por que?

3. Ao nos dar uma nova vida, a ressurreição de Jesus 

também nos oferece novos começos. Você precisa de um 

novo começo em algo que o tenha ferido muito ou em 

alguma área de sua vida? Qual?

4. Que “novidades de vida” o Senhor ainda pode trazer para 

você e sua família, para sua célula ou igreja?
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