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Tema: ALVOROÇANDO O MUNDO 
 
QUEBRA-GELO  
Alguém aqui já experimentou comer pipoca sem sal? 
E batata frita sem sal?  Feijão? Hambúrguer? O que 
você achou do gosto? (Deixe que as crianças 
respondam). Como seria se não existisse o sal? 
(Deixe que respondam.) Você sabia que Jesus disse 
que você é o sal da terra?  
 
Oração breve 
Peça que um junior ore pedindo a Deus que fale com 
todos neste encontro 

EDIFICAÇÃO – "Vós sois o sal da terra; ora, se o sal 
vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? ... Vós 
sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade 
edificada sobre um monte;” Mateus 5:13-15 
 

INTRODUÇÃO:  

Estamos no mês de missões na PIBJC. Você assistiu a 
EBD de domingo? O que você aprendeu? 
Compartilhe! 

Porque você acha que Jesus disse que você é o sal da 
terra? 

Já estudamos a história de algumas pessoas que 
foram sal e luz no lugar onde estavam e exaltaram o 
nome de Deus, sendo fiéis aos princípios da Sua 
Palavra. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abede-Nego e 
Ester foram pessoas que cumpriram, com alegria, o 
propósito de Deus para suas vidas, sendo fiéis e 
obedientes a Ele. Mas todos eles eram adultos. E os 
juniores? Você acha que Deus pode usar os juniores, 
também, para ser sal neste mundo, para trazer 
liberdade aos que estão presos? 

Em II Reis 22 e 23 encontramos um quase junior 
usado por Deus para transformar a história do Seu 
povo: Josias. Ele tinha quase nove anos de idade 
quando começou a reinar e reinou 31 anos. O 
versículo 2 diz que ele fez o que era reto perante o 
Senhor, isto é, foi fiel em tudo a Deus e, mesmo 
sendo uma criança, fez grande diferença entre os 
adultos que viviam com ele. 
 
 

 

A Bíblia diz que Josias restaurou o templo e renovou 
a aliança com o Senhor; mandou reunir todo o povo, 
do menor ao maior para ler todas as palavras do livro 
da Lei. Além disso, restaurou o culto a Deus, 
derrubou todos os altares pagãos e celebrou a 
Páscoa. 
 
A história de Josias ficou registrada e no capítulo 23, 
versículo 24 de II Reis diz que “antes dele, não houve 
rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao 
Senhor de todo o seu coração, e de toda a sua alma, 
e de todas as suas forças, segundo toda a lei de 
Moisés; e depois dele, nunca se levantou outro 
igual”. 
 
Comentários: Assim como o rei Josias, você foi 
chamado nesta terra para fazer diferença, para ser 
luz para aqueles que andam perdidos na escuridão 
do pecado e para ser o sal que dá sabor à vida, 
mostrando que só em Jesus nós encontramos paz e 
alegria. 
Para cumprir esse propósito de Deus na sua vida, é 
preciso fidelidade aos Seus princípios, um coração 
obediente e humilde, uma vida dedicada a Ele em 
tudo: nas brincadeiras, na linguagem, na escola, com 
os amigos... O fato de você ser junior não lhe impede 
de ser um grande homem ou uma grande mulher de 
Deus. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e 
cresceu sem se desviar nem para a direita nem para 
a esquerda dos caminhos do Senhor. E se tornou um 
adulto de grande relevância para o seu povo. 

Como podemos ser sal no mundo inteiro? 
Precisamos fazer nossa parte! Indo aos nossos 
amigos e conhecidos que não conhecem Jesus. E 
também enviando e orando por nossos missionários. 
Enviamos missionários através das nossas ofertas e 
orações. 

 
Conclusão: Que idade você tem? Deus o chama para 
ser sal e luz, para mudar a história da sua casa e da 
sua nação, para fazer de você um grande líder de 
êxito e de excelência, independente do fato de você 
ter 5, 10, 14, 30 ou 70 anos. Você pode ser sal falando 
Jesus, contribuindo e orado pelos missionários. Você 
aceita? 
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Compartilhamento 
 
1. Você acha que tem sido sal neste mundo? 

2. O que precisamos para ser sal? 

3. Como você pretende ser sal para seus amigos? 

 
MISSÃO da semana: 

 

Este é o Pr. Calixto. Ele é missionário em Portugal 
e a PIBJC ajuda no seu sustento. Ele precisa de 
nossas orações e carinho. Escreva um email para 
ele, orando por ele. Assine seus nome e também 
escreva JUNIOR DA PIBJC. Ele vai ficar muito 
feliz!!! 

Email: patricio451@yahoo.com 

 

 
 


