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de Juniores 

 

 

QUEBRA-GELO  

Todos os participantes ficam em pé em frente à tela. 

Devem se apoiar em um pé só. Sem colocar o outro pé 

no chão, devem dar um pulo para frente, para a direita 

outro para esquerda dar uma rodadinha, uma 

abaixada e etc.  Quem conseguiu? 

Não podemos viver com o nosso individualismo 

porque podemos cair e não ter força para levantar. 

Porque ficarmos sozinhos se temos um ombro amigo 

do nosso lado? Célula também existe para que 

amemos e ajudemos o outro. Você ajudou um amigo 

esta semana? Compartilhe e depois dê um abraço no 

seu amigo. 

 

Oração breve 

Ore pedindo que Deus manifeste sua presença no 

encontro. 

 

Edificação:  

 

Vamos refletir sobre um tema delicado mas muito 

necessário. É importante que todos os textos bíblicos 

sejam lidos pelo grupo. 

 

1. Todos nós estamos sujeitos a cair na tentação 

e pecar (Salmo 51.3-5; João 8.7; I João 1.8 e 

10), 

 

2. Todo pecado precisa ser tratado com 

arrependimento, confissão e mudança (Isaías 

1.6-18, 55.6 e 7; Atos 2.37-38; I João 1.7 e 9), 

 

3. Precisamos crer e aceitar o perdão de Deus 

(Ezequiel 16.62-63; Marcos 2.5-10; Efésios 

1.7), 

 

4. Que devo fazer quando sou testemunha de 

pecado na vida de um irmão? (Mateus 18.15-

17; Gálatas 6.1-2; Tiago 5.19-20): 

a) Orar por ele, 

b) Certificar-me a respeito dos fatos,  

c) Conversar e confrontar com a Palavra de 

Deus, 

d) Havendo restauração, silenciar sobre o 

ocorrido, 

e) Se não há mudança, levar ao conhecimento 

do líder imediato da pessoa na Igreja, 

f) Continuar orando e tentando ajudar, 

g) Fazer tudo isso com muito amor, sabedoria 

e humildade. 

h) Lembrar que eu sou responsável pelo meu 

irmão (Gênesis 4.9-10; Ezequiel 33.1-9, I 

Coríntios 12. 26) 

 

Questões para compartilhamento: 

 

1. Por que você tem a certeza de que os seus 

pecados já foram perdoados por Deus? 

2. Há alguma coisa que você faz que sabe que 

não agrada a Deus e gostaria de abandonar? 

 

3. O que e como você faz quando vê um amigo 

fazendo algo que desagrada a Deus? 

 

4. O que você faz quando um amigo te magoa? 

 

5. Como você pretende agir de agora em diante, 

à luz do ensino da Palavra de Deus? 

 

 

 

Oração 

Ore de acordo com o compartilhamento. Ore por 

cada um que compartilhar alguma dificuldade nas 

amizades 

Ore pelo relacionamento no célula e pelo amizade 

de todos com outros também. 

 

 


