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QUEBRA-GELO  

Vamos brincar de “O mestre mandou”!?                     

O líder da célula dará as ordens e todos os 

participantes da célula deverão obedecê-las.  

Ex: O mestre mandou pular de um pé só. O mestre 

mandou tocar no nariz. O mestre mandou dizer a 

palavra PARALELEPÍPEDO. 

 

Oração breve 

Ore pedindo que Deus manifeste sua presença no 

encontro. 

 

EDIFICAÇÃO:  

(baseada na lição da EBD Juniores 11 e 12 anos – 

Lição 12) 

 

Tema: “Obedecer” 

 

O que vocês acharam da brincadeira? Foi fácil 

obedecer as ordens do mestre?  

Hoje vamos conversar um pouco sobre um 

assunto que muitas vezes não nos agrada: 

“OBEDECER”. Na verdade não gostamos muito de 

fazer o que nos mandam. Mas nosso Deus, o 

Criador nos deixou mandamentos claros para 

obedecermos, e Ele fez isso porque nos ama. 

Afinal Ele nos criou e sabe o que é melhor para 

nós. Ele nos deixou Suas regras como prova de Seu 

amor por nós, e nós devemos obedecer à elas 

como prova de amor a Ele.    

Vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre isso. Se for 

possível, peça para cada junior ler um versículo do 

texto bíblico proposto. 

 

Texto Bíblico:  

João 14:21-24 

 

 

21 —A pessoa que aceita e obedece aos meus 

mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me  

ama será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei 

e lhe mostrarei quem sou. 

22 Então Judas, não o Judas Iscariotes, perguntou: —

Senhor, como será possível que o senhor mostre 

somente a nós e não ao mundo quem o senhor é? 

23 Jesus respondeu: —A pessoa que me ama 

obedecerá à minha mensagem, e o meu Pai a amará. 

E o meu Pai e eu viremos viver com ela. 

24 A pessoa que não me ama não obedece à minha 

mensagem. E a mensagem que vocês estão escutando 

não é minha, mas do Pai, que me enviou. 

 

A Bíblia é a “revelação especial” de Deus. Ela foi 

escrita por Deus através de vários homens. (2Pe 

1.21) Deus usou esses homens para se revelar a 

nós e nos dizer o que Ele queria. Foi essa a 

maneira que Ele escolheu para que todas as 

pessoas tivessem um manual que as orientasse 

como viver de acordo com a vontade Dele. 

Através da leitura da Bíblia compreendemos que 

Deus é Todo-Poderoso, soberano e tem 

autoridade ilimitada sobre todas as pessoas, por 

isso devemos obedecer a Ele. Quando rejeitamos 

Seus ensinamentos, estamos rejeitando a Deus e 

negando a autoridade que Ele tem sobre toda a 

Criação. Mesmo que às vezes pareça difícil, 

através de Jesus, e do Espírito Santo que habita 

em nós, podemos vencer tudo, até mesmo o 

mundo. A Bíblia nos apresenta várias pessoas que 

obedeceram a Deus e venceram o mundo.  

 Abraão – que obedeceu a Deus, deixou 

sua terra e seus parentes e se tornou o pai 

da nação de Israel (Gn12.1-9) 

 Noé – que obedeceu a Deus, construiu 

uma arca e, mesmo sendo zombado pelo  

 

https://bo.net.br/pt/ntlh/joao/14/21/
https://bo.net.br/pt/ntlh/joao/14/22/
https://bo.net.br/pt/ntlh/joao/14/23/
https://bo.net.br/pt/ntlh/joao/14/24/
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povo, permaneceu fiel, e Deus o salvou com sua 

família do dilúvio.  

 Estevão – que obedeceu a Deus, e deu 

testemunho de Jesus diante de todo o 

Sinédrio. Foi apedrejado, mas viu a glória 

de Deus e Jesus à sua direita antes de se 

encontrar com o Senhor, no céu. 

 

Essas são algumas das pessoas que decidiram 

obedecer a Deus, mesmo que isso trouxesse 

consequências difíceis para a vida delas. E ao 

escolherem obedecer, Deus fez com que 

vencessem este mundo mau. 

 

Conclusão: Obedecer a Deus prova que o amamos 

(Jo 14.21). E, com Jesus do nosso lado podemos 

vencer o mundo! (1Jo 5.4) 

 

 

COMPARTILHAMENTO: 
 

1. O que você entendeu do trecho que lemos 

da Bíblia? 

2. Você ama a Deus de verdade, como lemos 

na Bíblia?  

3. Você acha que é possível obedecer a 

Deus? Como podemos fazer isso? 

4. Se você, ainda não tinha decido obedecer 

a Deus, deseja fazer isso agora? 

 

 

ORAÇÃO: 

Encoraje cada junior a ter um tempo de oração 

nesse momento. Como líder, você pode 

direcionar a oração assim: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declare a Deus o seu amor por Ele. Diga ao Pai 

como se sente seu filho amado. Agradeça pelo 

compartilhamento que tiveram e pela Palavra. 

Assuma diante de Deus e dos irmãos o 

compromisso de se esforçar ao máximo para ser 

obediente. Peça a ajuda do Espírito Santo para 

que possamos cumprir esse compromisso: para 

que Ele nos ajude a sermos obedientes e a vencer 

o pecado. 

 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

 

1- Os juniores são muito bem vindos em 

nosso culto da família, domingo às 18h30 

no Centro de Celebrações. 

2- A EBD de Juniores acontece aos domingos, 

a partir das 9h45 pelo nosso canal no 

Youtube: Pib Jardim Camburi. Incentive os 

juniores a participarem. 

3- Seu encontro de célula foi legal? 

Compartilhe conosco seu testemunho e 

uma foto para divulgarmos em nosso 

Instagram: @minipibjc. 

 

 

 

Tenha uma semana abençoada! 

 Equipe MINI - PIBJC. 


