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QUEBRA-GELO  

Pergunte aos juniores da célula:  

Quem conseguiu cumprir o desafio da semana 

passada? (demonstrar amor à família, ao amigo, 

ao conhecido e ao desconhecido) 

Alguém não conseguiu? Por que? 

Ouça o relato dos juniores e os incentive a não 

desistir, mesmo aqueles que não conseguiram é 

sempre tempo de demonstrar o amor de Jesus. 

 

Oração breve 

Ore pedindo que Deus manifeste sua presença no 

encontro. 

 

EDIFICAÇÃO:  

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

Lição 14) 

 

Tema: “Luz, amor, ação” 

 

É possível ter medo de amar?”                      

Alguns não realizaram o desafio por falta de 

oportunidade, mas pode acontecer de ficarmos 

com vergonha ou medo de demonstrar amor. 

Nosso modelo de amor deve ser Jesus. Ele nos 

amou e nos ensinou a amar. Foi piedoso, sensível 

aos outros, cuidou de todos, socorreu, curou e por 

fim, doou-se completamente: dedicou Sua vida a 

nós até a morte, morrendo em nosso lugar. Fez 

isso por amor. Por isso, nós que recebemos tão 

grande amor, devemos fazer o mesmo pelo 

próximo: sentir compaixão, cuidar, dar atenção, 

carinho, socorrer, doar a nossa vida, ainda que 

não venhamos a receber nada em troca. Se temos 

medo de amar ou medo de demonstrar amor, 

então devemos aprender com Jesus como vencer  

 

o medo. “No amor não há medo; o amor que é 

totalmente verdadeiro afasta o medo.” (1Jo.4.18) 

Em Jesus, firmados no Seu amor podemos vencer 

o medo e agir.  

 Amar com compaixão, isto é, colar-se no 

lugar do outro, sentir o que o outro está 

sentindo.   

 Amar com cuidado, cuidando das pessoas, 

gastar tempo, dar atenção, até gastar 

dinheiro. 

 Amar com doação, doar a sua vida por 

amor, sem esperar nada em troca. 

 

Vamos ler o texto bíblico abaixo e refletir um 

pouco sobre isso! 

 

Texto Bíblico:  

1 João 3:16-18 

 

16 Sabemos o que é o amor por causa disto: Cristo 

deu a sua vida por nós. Por isso nós também 

devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. 

17 Se alguém é rico e vê o seu irmão passando 

necessidade, mas fecha o seu coração para essa 

pessoa, como pode afirmar que, de fato, ama a 

Deus? 

18 Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser 

somente de palavras e de conversa. Deve ser um 

amor verdadeiro, que se mostra por meio de 

ações. 

 

Cristo deu a sua vida por nós, sem esperar nada 

em troca. Por isso, se O amamos de verdade, 

devemos dar o que temos de bom ao próximo, 

sem pensar se vamos ganhar algo em troca. Amar 

ao próximo não é uma opção para o cristão. É uma  

https://bo.net.br/pt/ntlh/1-joao/3/16/
https://bo.net.br/pt/ntlh/1-joao/3/16/
https://bo.net.br/pt/ntlh/1-joao/3/17/
https://bo.net.br/pt/ntlh/1-joao/3/18/
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obrigação! Mas amar por obrigação não tem 

nenhum sentido, não é? Então, decida amar e 

mostrar amor, mesmo quando parecer difícil. 

Afinal, não foi nada fácil para Jesus mostrar amor 

naquela cruz, não acha?  

 

1º Não tenha medo – mesmo que você não saiba 

direito como, esforce-se por mostrar amor em 

palavras e atitudes. 

2º Tenha compaixão – coloque-se no lugar do 

outro e procure sentir o que ele está sentindo. 

3º Cuide com atenção e carinho – ofereça o que 

você tem de melhor: tempo, atenção, cuidado, 

carinho e até dinheiro (divida o que você tem). 

4º Doe-se por amor – não pense no que você vai 

ganhar em troca, simplesmente ame! 

 

Conclusão: 

A maior demonstração de amor que podemos dar 

a quem amamos é falar do amor de Jesus e da 

salvação. Então se você tem um parente ou amigo 

que não conhece a Jesus, demonstre amor 

falando de Jesus para ele. 

 

 

COMPARTILHAMENTO: 
 

1. Você consegue demonstrar compaixão 

pelas pessoas? 

2. Você está disposto a demonstrar amor 

pelo seu próximo mesmo que isso lhe 

custe tempo e trabalho? 

3. Como você pode demonstrar amor em 

casa, na escola, na igreja?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Você tem falado de Jesus e da salvação 

para algum amigo ou parente que não 

conhece Jesus? 

 

 

ORAÇÃO: 

Ore por cada um dos 4 pontos relacionados sobre 

o amor. Peça a Deus ousadia para que os nossos  

juniores sejam capazes de amar como Jesus. 

Encoraje os juniores a serem anunciadores do 

amor de Jesus e da salvação.  

 

Vamos encher o mundo com o amor de Jesus! 

 

 

 

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.  

Envie para: 98129-8211 (Vanessa) 

 

 

 

Tenha uma semana abençoada! 

 Equipe MINI - PIBJC. 


