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Mensagem para 

Células  
de Juniores 

 

QUEBRA GELO 

Essa semana é de comemoração, nossa igreja faz 37 

anos!!! E aniversário é sempre um período muito bom 

e muito animado. E todo mundo tem algum sonho de 

presente, conta aí para sua célula, o que você mais 

gostaria de ganhar de aniversário? 

 

EDIFICAÇÃO  

Tema: CONTANDO HISTÓRIAS 

Texto Bíblico: Hebreus 11 

Heróis da fé 

 O texto de Hebreus traz uma lista famosa: os 

Heróis da fé. Nesse capitulo o autor relembra de vários 

personagens que a Bíblia trouxe suas histórias no 

decorrer dela toda. Desde Adão até vários homens e 

mulheres que não sabemos nem o nome, mas que 

suas histórias foram contadas. Pessoas que utilizaram 

sua vida para falar e seguir a Deus. 

 Muitos destes personagens já estudamos esse 

ano nas células e nos cultos de juniores, vimos seus 

acertos e seus erros. E milhares de anos depois que 

tudo aconteceu eles ainda são lembrados, deixaram 

um legado. 

Aniversário da PIBJC 

 Essa semana comemoramos 37 anos da 

história da nossa igreja, o legado que temos construído 

através da PIBJC. Deus tem usado não a estrutura, mas 

o seu corpo, as pessoas desta igreja, para deixarem 

suas marcas na sociedade. Quantas coisas já 

aconteceram na vida desta igreja. Pessoas que 

passaram, que serviram. Expansão do primeiro 

templo, construção do prédio, construção do CDC, 

compra final do CDC... por aí vai. São muitas memorias. 

 O tempo passa para todos, um dia todos 

iremos morrer e o que ficará são as memorias dos 

outros sobre nós, o que ficará é o legado que podemos 

construir hoje, enquanto estamos vivos.  

 

 

 

 

APLICAÇÃO 

História construída pela fé 

 Quando lemos a passagem dos Heróis da fé a 

primeira coisa que temos que perceber é que as 

histórias dos heróis são construídas pela força e 

dependência de Deus, pela fé.  Deus é quem nos 

permite fazer parte da história que Ele já tem escrito e 

nos capacita a cumprir aquilo que ele espera de nós. 

Deus usa pessoas 

 Na história da Bíblia, Deus usou pessoas, e 

continua usando até hoje. Muitas vezes, na igreja 

atual, achamos que o trabalho é do pastor ou de algum 

líder da igreja. Mas a verdade é que todos fomos 

chamados para fazer parte desta história. 

  

SUGESTÃO DE PERGUNTAS: 

1. Qual personagem da bíblia você mais se 

identifica com a história? 

2. Como você gostaria de ser lembrado(a) pelos 

seus amigos(as)? 

3. Você acredita que tem deixado um bom 

legado? 

4. Você acredita que Deus pode fazer coisas 

muito grandes através da sua vida? 

5. Você tem o desejo de fazer parte da PIBJC 

através do batismo? 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

CONEXÃO JUNIOR 

Atenção Líderes! 

Se um junior de sua célula, entre 9 e 12 anos, já 

tomou uma decisão por Jesus e ainda não se 

batizou? Então, essa é a hora! 

Dia 02/10 às 14h teremos o CONEXÃO JUNIOR –  

Um encontro de preparação para o batismo dos 

juniores da PIBJC.   

Fale conosco pelo e-mail: mini@pibjc.org 

Vai ser irado! Te espero lá! 

Tenha uma semana abençoada! 


