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QUEBRA-GELO  
Em vez de quebra gelo, coloque o vídeo da EBD 
para o juniores assistirem na parte da 
ministração. 
O vídeo vai ajudar na discussão do assunto. 
 
Oração breve 
Orações de gratidão. Cada junior deve ser grato 
por algo que tem. 

Edificação: (baseada na lição da EBD Juniores 
11 e 12 anos – Lição 6) 

Tema: Ai que inveja!! 

A inveja é provocada por um sentimento de 
desgosto, de pesar, pelo bem ou felicidade de 
alguém, levando o invejoso a desejar 
intensamente o bem alheio. 

Claro que você deve conhecer ou ter ouvido 
falar de alguém que nunca está contente com o 
que tem e sempre se compara aos outros, 
afirmando que o que os outros possuem ou são 
é sempre melhor. 

Pois é, essas pessoas estão alojando em seus 
corações a seta da inveja. 

O invejoso nunca vibra com o sucesso do 
próximo. O invejoso busca erros onde muitas 
vezes não tem.  

Em Genesis 37:1-34 
Estudamos sobre a história de José. No verso 3 
e 4 diz o seguinte: Ora, Jacó amava mais a José 
que a todos os seus filhos, porque era filho de 
sua velhice; e fez uma túnica talar de mangas 
compridas ... odiaram-no e não conseguiam 
falar com ele amigavelmente. 
 

O que você acha que os outros irmãos sentiam 
e falavam de José? 

Pois é!! Os irmãos de José tinham inveja dele 
e isso os tornou inimigos. Eles não 
suportaram ver José desfilando com a capa 
nova, até que por fim fizeram mal a José! 

José era filhinho do papai. A Bíblia não 
esconde isso. Seus irmãos o invejavam. Mas 
muitos irmãos hoje, invejam sem motivo. A 
inveja nos leva a acreditar que o irmão ou 
pessoa é mais amado, que ganhou o melhor 
presente, que tem mais atenção. 

 A inveja tem a ver com a concupiscência dos 
olhos. Como saber se ela está me dominando? 

1. Você vê e deseja 
2. Você fica desgostoso com o que tem 
3. Você fica triste, sofrendo, achando que 

só será feliz se tiver aquilo 
4. Você murmura para as pessoas porque 

não tem aquilo 
5. Você fica disposto a qualquer ato para 

ter aquilo 

O que fazer para não se deixar dominar pela 
inveja? 

1. Confesse seu pecado (I jo 1.9) 
2. Ore pela pessoa por quem sente inveja 

(Tg 5.16) pedindo a benção de Deus 
sobre ela 

3. Não dê lugar ao diabo (EF 4.27) 
4. Se algo te incomoda em casa com 

relação ao tratamento de seus pais com 
cada irmão, converse com ele 
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Compartilhamento: 

1. Examine seu coração. E responda 
pra você mesmo. Você sente inveja 
de alguém? 

(Fique à vontade se quiser compartilhar) 
 
 
2. Você já sentiu inveja? Quer 

compartilhar? 
 
3. O que você deve fazer se sentir 

inveja?  
 

 Ore sobre o compartilhamento. Se 
alguém compartilhou dificuldades na 
inveja, ore por esta pessoa. 

  

 Ore pela assembleia que teremos 
domingo. Que Deus cumpra seus 
propósitos na vida da PIBJC 

 


