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QUEBRA-GELO  

O líder levará algumas balinhas para a reunião. Escreva 

a palavra SALVAÇÃO em tiras de papéis separados 

(cada papel deve ter o mesmo tamanho de um papel 

de balinha). Então, desembrulhe algumas balinhas e 

embrulhe-as com os papéis em que foi escrita a 

palavra “salvação”. Depois, embrulhe novamente 

essas balinhas com os papéis originais e as misture 

com as outras (deixe tudo pronto antes da reunião 

começar). Na reunião, coloque as balinhas em uma 

vasilha ou em cima da mesa e, em seguida, ofereça-as 

para as crianças no início da reunião, todavia, peça 

para elas tirarem o papel das balinhas apenas quando 

você der o sinal. Dê o sinal de permissão e, após isso, 

pergunte: “quem pegou as balinhas com o papel 

escrito?” Então, peça para cada uma das crianças ler o 

que está escrito (o líder deve ler por aqueles que não 

sabem ler). Depois, explique: “A salvação é algo que 

todos podemos escolher!” Hoje, vamos descobrir 

como fazer isso. 

Versículo bíblico:  

“Disse Jesus: ‘Eu sou o caminho, a verdade e a vida; 

ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim.” 

(João 14:6) 

 

Oração breve 

Ore pedindo que Deus manifeste sua presença no 

encontro. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: JESUS É A VERDADE. 

Texto bíblico: Lucas 16:19-31.  

Jesus contou essa história para ensinar algumas 

verdades sobre o céu e sobre o inferno. Vamos falar de 

duas coisas importantes que Jesus ensinou através 

desta história.  

O CÉU EXISTE! O INFERNO TAMBÉM EXISTE! 

Algumas pessoas não acreditam que o céu e o inferno 

existam. Entretanto, Jesus contou essa história para 

mostrar que tanto o céu quanto o inferno existem. E, 

graças a Deus, nós temos a Bíblia que nos mostra a 

verdade. Vamos ver o que ela diz sobre o inferno: “E 

Jesus diz: estive morto, mas agora estou vivo para 

sempre e eu tenho as chaves da morte e do inferno”. 

(Apocalipse 1:18). O diabo é o único interessado em 

esconder essa verdade, pois o alvo dele é levar as 

pessoas para lá. Mas Deus não deseja que ninguém vá 

para lá! Deus criou o homem para viver com Ele, 

contudo, o homem pecou e, por causa disso, ficou 

separado d’Ele. É o pecado que leva o homem para o 

inferno. O inferno é um lugar de separação eterna de 

Deus. Deus entrega a todos a oportunidade de 

escolherem entre o céu e o inferno. Por isso, Deus 

enviou Jesus para nos salvar e nos livrar da 

condenação do inferno. Você pode escolher ir para o 

céu! Veja como é fácil: Quem crer será salvo, mas 

quem não crer será condenado (Marcos 16:16). Basta 

você crer em Jesus e recebê-lo. Essa é uma decisão que 

toda pessoa pode fazer em quanto estiver viva, pois, 

depois da morte, não existe uma maneira de mudar a 

escolha.  

JESUS É A VERDADE  

Saber que Jesus é a verdade é a coisa mais importante 

em sua vida! Saber que o inferno existe é importante, 

entretanto, saber que Jesus é a verdade é mais 

importante ainda. Imagine se você estivesse na rua 

sozinho e alguém dissesse para você: “não fique aqui, 

pois é muito perigoso!” Isso não ajudaria muito. O 

melhor seria se alguém mostrasse a você o caminho 

para voltar para a casa, assim você estaria seguro. 

Jesus fez exatamente isso, ele nos mostrou o caminho 

para o céu quando disse: “Eu sou o caminho, a verdade 

a vida; ninguém pode chegar até o Pai a não ser por 

mim.” Portanto, a única maneira de você ser salvo é 

recebendo Jesus em seu coração. Todos precisam 

saber essa verdade: “Quem crer em Jesus é perdoado 

de todos os seus pecados e recebe, de graça, a vida 

eterna com Deus.” 

Você quer receber Jesus em seu coração agora? Então, 

vamos orar!  
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ORAÇÃO  

Senhor Jesus, creio que o Senhor é o Filho de Deus que 

morreu na cruz em meu lugar. Creio que tudo que o 

Senhor fez por mim, o Senhor fez porque me ama. 

Perdoe meus pecados e vem morar em meu coração. 

Eu creio que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida 

e, por isso, poderei ir até Deus Pai. Creio que um dia 

vou estar com o Senhor para sempre. Amém! 

 

COMPARTILHAMENTO 

1. Por que as pessoas vão para o inferno? 

Resposta: Por causa do pecado. 

2. É Deus quem manda as pessoas para o 

inferno? Resposta: Não. As pessoas podem 

escolher se querem estar com Deus ou não. 

3. Você pode escolher ir para o céu? Resposta: 

Sim. 

4. Como podemos escolher ir para o céu? 

Resposta: Crendo e recebendo Jesus. 

5. Que versículo aprendemos hoje? Resposta: 

“Disse Jesus: ‘Eu sou o caminho, a verdade e a 

vida; ninguém pode chegar até o Pai a não ser 

por mim.” (João 14:6) 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Tire uma foto do encontro para registrar esse 

momento e publique no seu Instagram. Lembre-se de 

marcar a gente: @minipibjc.  

O Culto da manhã é para toda a família cultuar junto! 

Começamos às 9h com um tempo especial em família 

e após a dedicação dos dízimos, as crianças de 2 e 3 

anos participam da sala de Musicalização Infantil, 

enquanto as crianças de 4 a 8 anos vão para o CORO 

MINI. Participe! 

No próximo sábado vamos ter um workshop com o 

tema: Inclusão na igreja. É aberto para todos e 100% 

gratuito. Você é nosso convidado. Venha participar!  

Dia: 21/05 às 9h 

Local: Centro de Celebrações. 

 

Tenha uma semana abençoada! 

 

 

 





   

 

 

 

 

 

JESUS É A VERDADE 

ATIVIDADE  
 CÉLULA 

 

PINTE A IMAGEM BEM BONITA, DEPOIS RECORTE E DOBRE NA LINHA PONTILHADA. 

 

 

 


