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QUEBRA-GELO  

Expressando Amizade 

Cada junior, um de cada vez deverá dizer: “Amo meu 

amigo porque ele é...” e acrescenta um adjetivo que 

comece com a letra A. O próximo junior repetira a 

frase acrescentando um adjetivo com a letra B e assim 

sucessivamente com todas as letras do alfabeto, ou o 

máximo de letras possível. O líder deve escolher quem 

começa.  

 

Oração breve 

Senhor, obrigada por cada junior presente nesse 

encontro. Nos abençoe hoje aqui para que possamos 

ouvir a sua voz. Queremos aprender mais de Ti através 

da sua palavra. Nos ensina. Eu peço em nome de Jesus, 

Amém.  

 

EDIFICAÇÃO:  

Tema: Abraão entrega o seu único filho.  

Texto Bíblico: Gênesis 22:1-18. 

Deus pôs Abraão à prova e disse: —Pegue agora 

Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto 

ama, e vá até a terra de Moriá. Ali, ofereça o seu filho 

como sacrifício. No dia seguinte Abraão se levantou de 

madrugada, e saiu para o lugar que Deus havia 

indicado. Abraão e Isaque foram andando juntos. Daí 

a pouco o menino disse: —Pai! Nós temos a lenha e o 

fogo, mas onde está o carneirinho para o 

sacrifício? Abraão respondeu: —Deus dará o que for 

preciso para o sacrifício, meu filho. Quando chegaram 

ao lugar, Abraão fez um altar, arrumou a lenha e  

amarrou Isaque sobre o altar. Em seguida pegou a 

faca, mas nesse instante, o Anjo do SENHOR o chamou, 

dizendo: —Abraão! Não machuque o menino. Agora 

sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu 

único filho. 

Abraão olhou em volta e viu um carneiro no meio de 

uma moita. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu 

como sacrifício em lugar do seu filho. E o Anjo do 

SENHOR, lá do céu, disse: —Porque você não me 

negou o seu único filho, eu o abençoarei 

ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam 

tão numerosos como as estrelas do céu, por meio 

deles eu abençoarei todas as nações do mundo, pois 

você obedeceu a minha voz. 

ABRAÃO DÁ A DEUS UMA PROVA DE AMOR 

Deus fez uma prova com Abraão para saber se ele 

realmente O amava mais do que tudo. Deus disse a ele: 

-Abraão entregue o seu único filho em sacrifício. Deus 

pediu a Abraão para entregar algo que ele amava 

muito, Isaque, o seu filho. Essa era uma decisão muito 

difícil, porque Abraão amava Isaque, mas ele também 

amava a Deus. 

Porém, Abraão decidiu obedecer e entregar o seu filho 

como prova do seu amor a Deus. Abraão confiava em 

Deus, e Isaque aprendeu a confiar no Deus do seu pai. 

Isaque também sabia que, para oferecer um sacrifício, 

um cordeiro era morto e colocado sobre o altar. Mas 

naquele dia não havia nenhum cordeiro, por isso 

Isaque perguntou ao seu pai: - Onde está o cordeiro 

para o sacrifício? Abraão apenas respondeu: - Deus 

dará o que for preciso na hora certa. 

DEUS DÁ O SEU ÚNICO FILHO 

Deus fez apenas um teste com Abraão, porque na 

verdade Deus não queria que Isaque morresse. Mas 

Deus queria ensinar algo muito importante a Abraão: 

assim como Abraão entregou o seu único filho como 

prova do seu amor a Deus, um dia Deus entregaria o 

seu único Filho como prova do seu amor por nós.  

Abraão não precisou sacrificar Isaque, mas Jesus teve 

que morrer. Sabe o que isso significa? Que Deus amou 

você mais do que a Jesus, o seu único filho. Deus deu 

aquilo que Ele mais amava em troca de você. Por isso, 

nunca duvide do amor de Deus por você! Porque essa 

é a maior prova de amor que existe. 

Para Deus, não foi fácil entregar Jesus para morrer, 

pois Ele amava Jesus. Porém, Ele fez isso para provar o 

quanto Ele ama você! Olhe o que a Bíblia diz: “Porque 

Deus amou tanto o mundo, que deu o seu único Filho, 

para que todo aquele que nele crer não morra, mas 

tenha a vida eterna.” João 3.16 
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O CORDEIRO REPRESENTA JESUS. 

O cordeiro que Abraão sacrificou naquele dia 

representava Jesus. Pois assim como Deus enviou um 

cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaque, Deus 

também enviou Jesus para morrer na cruz por mim e 

por você. 

Pense um pouco! Você seria capaz de levar uma surra 

no lugar de um amigo seu, só para provar a ele o 

quanto você gosta dele? Ou você seria capaz de ficar 

de castigo no lugar do seu irmão ou irmã mesmo que 

você não tivesse feito nada de errado! Talvez não. 

Mas, Jesus fez isso por você. Jesus nunca pecou, por 

isso Ele não precisava morrer. Contudo, eu e você 

pecamos e merecíamos ser castigados. Mas jesus foi 

castigado no nosso lugar, por causa dos nossos 

pecados.  

Quando você recebe Jesus no seu coração, isso 

significa que você está entregando a sua vida a Jesus. 

Essa é uma grande prova de amor que você dá. Mas, 

depois disso, você pode demonstrar o seu amor por 

Ele de outras maneiras: Orando, Louvando, Dando sua 

oferta ao Senhor (seu tempo, seu dinheiro), Lendo a 

Bíblia que é a palavra de Deus, Testemunhando. 

Guarde no seu coração essa grande prova de amor que 

Deus lhe deu: “Porque Deus amou tanto o mundo, que 

deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele 

crer não morra, mas tenha a vida eterna.” Jo 3.16 

Veja se algum junior ainda não aceitou Jesus e dê essa 

oportunidade a ele. Faça com ele uma oração de 

entrega. 

 

ORAÇÃO 

Senhor Deus, obrigado por entregar o seu único filho, 

Jesus Cristo, para morrer por mim. Eu nunca mais vou 

dizer que ninguém me ama, porque eu sei que o 

Senhor realmente me ama, pois, ao dar Jesus, o 

Senhor provou o seu amor por mim. Em nome de 

Jesus. Amém!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTILHAMENTO: 

1- O que Deus mandou Abrão fazer?  

2- Por que Deus pediu isso a ele?  

3- O que Isaque perguntou para seu pai, Abraão?  

4- O que Abraão respondeu?  

5- O que aconteceu na hora em que Abraão ia 

sacrificar Isaque?  

6- O que significava o cordeiro do sacrifício?  

7- O filho de Abraão morreu? 

8- E o filho de Deus morreu?  

9- Por que Jesus tinha que morrer? 

10- Qual é o versículo de hoje? Você já o 

memorizou?  

11- Hoje aprendemos que dar é uma prova de 

amor. Você tem dificuldade para dar? Por 

que? 

12- Você já parou para pensar o quanto Jesus fez 

por nós naquela cruz? Podemos oferecer algo 

a Ele por tudo que ele fez por nós? O que?  

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Nesse domingo, dia 30/05 será a Manhã de Batismos 

da PIBJC. Vamos nos encontrar às 10h em frente ao 

antigo hotel Canto do Sol para celebrar com os nossos 

novos irmãos que descerão às águas. Convide os 

juniores para participarem. 

Queremos gravar um pequeno vídeo, onde vocês, 

líderes de célula convidarão os juniores para 

participarem do culto presencial de juniores, que 

acontecerá aos domingos às 18h30 no auditório do 

mezanino, no Centro de Celebrações, a partir do dia 

06/06. Se você topa esse desafio, fale conosco e 

enviaremos o texto e as demais informações para que 

você possa gravar em casa com seu celular. 

A cada encontro de célula tire uma foto com seu grupo 

de célula, publique no seu Instagram e marque: 

@minipibjc. Queremos divulgar nossas células e trazer 

mais juniores para os nossos encontros. 

 

Deus abençoe você! 


