
 

CARTA JÚNIOR  12 | Semana 15/05/2022 

 

Célula 

JÚNIOR 

 

 

QUEBRA-GELO  

Vamos jogar Imagem & Ação! Divida os juniores em 2 

grupos. Diga a eles que você fará o desenho e o grupo 

que acertar primeiro vence. Explique que não será 

uma palavra e sim uma frase. Faça o desenho do 

versículo bíblico de hoje em partes. O grupo que 

acertar o versículo corretamente vence. 

 “Disse Jesus: ‘Eu sou o caminho, a verdade e a vida; 

ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim.” 

(João 14:6) 

Oração breve 

Ore pedindo que Deus manifeste sua presença no 

encontro. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: JESUS É A VERDADE. 

Texto bíblico: Lucas 16:19-31.  

O CÉU EXISTE!  

Jesus contou essa história para ensinar uma verdade 

muito importante: o céu existe! Jesus podia afirmar 

isso, pois Ele veio de lá. Ele afirmou isso quando disse: 

“Eu sou o pão vivo que desceu do céu” (João 6.51). 

Mas, Jesus também ensinou outra coisa importante.  

O INFERNO TAMBÉM EXISTE!  

Algumas pessoas não acreditam que o inferno 

também exista, mas o diabo é o único interessado em 

esconder essa verdade, pois o alvo dele é levar as 

pessoas para lá. Deus não deseja que ninguém vá para 

lá, porque lá é um lugar onde as pessoas ficam 

separadas de Deus para sempre. Deus dá a todos a 

oportunidade de escolher entre o céu e o inferno. Foi 

por isso que Ele enviou Jesus, para que todos os que 

creem nEle sejam salvos. Você pode escolher ir para o 

céu! Veja como é fácil: Quem crer será salvo, mas 

quem não crer será condenado (Marcos 16:16). Basta 

você crer em Jesus e recebê-lo. Essa é uma decisão que 

toda pessoa pode fazer em quanto estiver viva, pois, 

depois da morte, não existe uma maneira de mudar a 

escolha.  

JESUS É O CAMINHO QUE LEVA AO CÉU  

Saber que o céu existe é muito bom, mas, o mais  

importante é saber como ir para lá! Imagine se você 

estivesse perdido na rua e alguém dissesse para você: 

“não fique aqui, pois é muito perigoso!” Isso não 

ajudaria muito. O melhor seria se alguém mostrasse a 

você o caminho para voltar para a casa, assim você 

estaria seguro. Jesus fez exatamente isso, ele nos 

mostrou o caminho para o céu quando disse: “Eu sou 

o caminho, a verdade a vida; ninguém pode chegar até 

o Pai a não ser por mim.” Portanto, a única maneira de 

você ser salvo é recebendo Jesus em seu coração. A 

verdade que Jesus quer que todos saibam é esta: 

“Quem crer em Jesus é perdoado de todos os seus 

pecados e recebe, de graça, a vida eterna com Deus.” 

Você quer receber Jesus em seu coração agora? Então, 

faça essa oração: Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, 

que morreu na cruz em meu lugar. Creio que Jesus é o 

caminho, a verdade e a vida e, por isso, um dia vou 

estar com Ele para sempre. Amém! 

 

COMPARTILHAMENTO: 

1- Depois de tudo que conversamos, você 

acredita que existe o céu e o inferno?  

2- Você tem certeza da salvação e acredita que 

quando morrer irá para o céu?  

3- Você compartilha essa verdade com outras 

pessoas? Gostaria de passar a fazer isso?   

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

No próximo sábado vamos ter um workshop com o 

tema: Inclusão na igreja. É aberto para todos e 100% 

gratuito. Você é nosso convidado. Venha participar!  

Dia: 21/05 às 9h 

Local: Centro de Celebrações. 

Você tem juniores em sua célula que estão preparados 

para o batismo? Encaminhe um e-mail para a gente 

(mini@pibjc.org) com o nome completo do junior, 

nome do responsável e telefone de contato.  

Não deixe de fazer o Relatório no nosso app. É muito 

importante para nós. 

 

Tenha uma semana abençoada! 
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