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QUEBRA-GELO  

Pesquise no Google alguns smileys ou emoticons 

e escolha alguns que demonstrem emoções, 

como: alegria, tristeza, choro, indiferença, raiva ... 

Salve as imagens no seu computador ou imprima 

para usar nessa dinâmica. Oriente os juniores a 

escolherem os smileys que melhor retratam o que 

sentem em relação as perguntas abaixo. 

 Quando encontro um colega que sempre 

fala mal de mim para os outros, me sinto... 

 Quando vejo um colega que vive me 

provocando ou me gozando, me sinto... 

 Quando encontro um colega que eu sei 

que me odeia, me sinto... 

A cada questão peça aos juniores que 

compartilhem como se sentem e o porquê. 

 

Oração breve 

Ore pedindo que Deus manifeste sua presença no 

encontro. 

 

EDIFICAÇÃO:  

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

Lição 15) 

 

Tema: “Inimigo à vista” 

 

A falta de amor traz divisão entre as pessoas. 

Divisões que podem gerar uma guerra entre 

desconhecidos ou mesmo entre amigos (ou ex-

amigos). Pessoas que têm tanto em comum como 

a mesma idade, frequentar a mesma escola, a 

mesma igreja... muitas vezes se tornam inimigas, 

e na maioria das vezes, por causa de bobagens. 

Jesus ordenou que amássemos ao próximo: 

nossos pais, irmãos, amigos, conhecidos e até  

 

desconhecidos. Mas, e se o meu próximo for um 

inimigo? O que devo fazer? Bem, a resposta é 

fazer como Jesus.  

Jesus também teve inimigos, entre eles alguns 

homens chamados fariseus que odiaram Jesus e O 

perseguiram. Disseram mentiras a respeito Dele, 

O agrediram e O humilharam, e ainda tramaram 

contra a vida Dele e O mataram. E mesmo assim 

Jesus não odiou os seus inimigos, nem os 

perseguiu ou os maltratou. Pelo contrário, Jesus 

os amou e morreu para salvá-los, como também 

morreu por mim e por você. Jesus no Evangelho 

de Mateus deixa claro que nós devemos fazer o 

mesmo. Jesus disse: “amem os seus inimigos e 

orem pelos que perseguem vocês” (Mt 5.44). Ame 

os seus inimigos por amor e obediência a Deus! 

 

Texto Bíblico:  

João 3:16-21 

 

16 Porque Deus amou o mundo tanto, que 

deu o seu único Filho, para que todo aquele 

que nele crer não morra, mas tenha a vida 

eterna. 

17 Pois Deus mandou o seu Filho para salvar 

o mundo e não para julgá-lo. 

18 —Aquele que crê no Filho não é julgado; 

mas quem não crê já está julgado porque não 

crê no Filho único de Deus. 

19 E é assim que o julgamento é feito: Deus 

mandou a luz ao mundo, mas as pessoas 

preferiram a escuridão porque fazem o que é 

mau. 

 

 

https://bo.net.br/pt/ntlh/joao/3/16/
https://bo.net.br/pt/ntlh/joao/3/16/
https://bo.net.br/pt/ntlh/joao/3/17/
https://bo.net.br/pt/ntlh/joao/3/18/
https://bo.net.br/pt/ntlh/joao/3/19/
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20 Pois todos os que fazem o mal odeiam a 

luz e fogem dela, para que ninguém veja as 

coisas más que eles fazem. 

21 Mas os que vivem de acordo com a 

verdade procuram a luz, a fim de que possa 

ser visto claramente que as suas ações são 

feitas de acordo com a vontade de Deus. 

 

Jesus amou o mundo!  

Que tipo de pessoas você acha que estão 

representadas na expressão “o mundo”? Será que 

Deus amou também as pessoas malvadas? Amou 

os ladrões, os assassinos, os estupradores? Amou 

essas pessoas como me amou? DEUS AMOU! 

Amou e enviou Jesus para salvar essas pessoas 

também. Se Deus as amou, por que você não pode 

amar também? Claro que pode! Amar o inimigo é 

vencer o mal com o bem! (Rm.12.21) 

 

 

Conclusão:  

Amar é uma decisão. Decida amar e Deus encherá 

o seu coração de todo o amor que precisa ter.  

 

 

COMPARTILHAMENTO: 
 

1. Você conhece alguém que odeia você? Ou 

você sente ódio por alguém? 

2. Você tem conseguido amar os inimigos 

como Jesus fez? Como foi?  

3. Como podemos responder com o bem a 

quem nos deseja o mal? Você consegue 

pensar em algo prático que possamos 

fazer? ( exemplos: orar, abençoar, 

oferecer ajuda, dar algo, perdoar...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vamos orar para que Deus coloque o amor 

Dele em nosso coração? Por quem você deseja 

orar nesse sentido? Não precisa falar em voz alta, 

apenas pense nessa pessoa agora e vamos orar.  

 

ORAÇÃO: 

Deus, Tu és poderoso! A Bíblia nos revela que és o 

Amor! Hoje, através da Tua palavra, fomos 

desafiados a amar como Jesus. Coloca em nossos 

corações amor por essas pessoas que estamos 

pensando nesse momento. Queremos amá-las 

como Jesus fez. Sabemos que só o Teu Espírito é 

capaz de produzir esse amor em nós, e por isso 

confiamos em Ti e tomamos a decisão de amar 

nesse momento. Cremos que o Senhor vai fazer 

nascer esse amor em nós. E pela fé já te 

agradecemos por isso. Em teu nome é que 

oramos, amém!  

 

Querido líder,  

Creia você também e deixe que o Senhor opere 

em sua vida com poder essa Palavra. Somente 

assim, o que dissermos será ouvido pelos nossos 

pequenos. Que o Senhor o abençoe! 

 

No amor de Jesus, 

Vanessa. 

 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

 

1- Culto da família, domingo às 18h30 no 

Centro de Celebrações. Vamos!? 

2- Lembre da nossa EBD de Juniores, no 

domingo, a partir das 9h45 no Youtube. 

 

https://bo.net.br/pt/ntlh/joao/3/20/
https://bo.net.br/pt/ntlh/joao/3/21/

