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Mensagem para 

Células  
de Juniores 

QUEBRA GELO 

Todo mundo tem presentes que gosta mais e gosta 

menos. Agora é a oportunidade de saber o que sua 

galera mais gosta. Cada um irá escrever em um papel 

o presente perfeito e o que menos gostaria de ganhar 

e o resto do grupo irá tentar descobrir de quem é 

aquele papel. 

 

EDIFICAÇÃO  

Tema: Meu melhor presente 

Texto Bíblico: João 3:16; João 15:15 

INTRODUÇÃO 

Se alguém te perguntar se você gosta de ganhar 
presente? Aposto que a resposta será: “Sim, com 
certeza!”. Qual foi o último presente que você 
ganhou? Deus Pai nos enche de presentes todos os 
dias e Ele preparou o presente mais especial de todos: 
Jesus. Ele foi entregue por Deus para você. 
 
AMIZADE COM JESUS 
Esse presente especial de Deus vem em forma de 
gente: uma amizade pra toda a vida. 
Jesus vem a nós como um amigo que quer permanecer 
com a gente. Você deve ter mais ou menos 10 anos de 
vida. É pouco tempo comparado com a duração de 
uma vida inteira. E quanto antes você fizer essa 
amizade com Jesus vai ser melhor pra você. 
 
PORQUE SER AMIGO DE JESUS 
1. Traz boas ideias (Ele foi a pessoa mais sábia que 
pisou nessa terra - Lc 2.52).  
2. Ajuda em todos os momentos (Ele é o amigo de 
todas as horas e situações “Estarei com vocês todos os 
dias…”).  
3. Leva você para a grande festa (vida eterna).  
 
PRESENTEANDO O ANIVERSARIANTE 
O Natal que comemoramos no dia 25 de dezembro, é 
a data que foi escolhida especialmente para 
homenagear o aniversariante. Se você gosta de ganhar 
presentes, imagine o amigo Jesus! E o melhor presente 
que podemos entregar para Ele é o nosso coração. 
Toda nossa vida entregue para glória de Deus. 
 

SUGESTÃO DE PERGUNTAS: 

1. Qual o melhor presente que você já recebeu? 

2. E um presente ruim, você já recebeu? 

3. Quem é o seu melhor amigo(a)? Ele(a) é da 

igreja? 

4. Durante o ano você tentou desenvolver sua 

amizade com Jesus? 

5. O que você acha que precisa mudar para 

crescer mais sua amizade com Jesus? 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Estamos encerrando o nosso ano celular, mas 

queremos encorajar você, líder de célula, a 

promover encontros sociais com sua galerinha. 

Aproveitem para ir ao cinema, praia, parques com 

os juniores. O encontro formal de célula está 

entrando de férias, mas os nossos relacionamentos 

continuam.  

Que Deus abençoe você e sua família! 

 


