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Mensagem para 

Células  
de Juniores 

 

 

QUEBRA-GELO  

Conte um filme sobre amor romântico que gostou 

muito. (Escolha 3 juniores). Hoje vamos falar 

sobre amor 

 

Oração breve 

Ore pedindo que Deus manifeste sua presença no 

encontro. 

 

Edificação: (baseada na lição da EBD Juniores 11 

e 12 anos – Lição 11) 

 

Tema: “Amor CAFÉ” 

 

Para Iniciar leiam  

 I João 2:17 

 Mateus 22.34-40 

 Lucas 10.27 

 

Quem já ouviu falar em amor à primeira vista? O que 

é? Você acredita nisso? 

 

Quais são as formas de amor que a gente conhece? 

(Marido e esposa, pais e filhos, irmãos e amigos e o 

amor de Deus) 

 

Já aprendemos que não devemos amar o mundo. Mas 

devemos a Amar a Deus sobre todas as coisas. Como? 

 

AMOR CAFÉ – Amor a Deus com todo o 

Coração 

Alma 

Força 

Entendimento 

 

Com todo o coração 

A quem você vai entregar seu coração? Sim a Deus. 

Todo ele! 

Com toda a alma 

É buscar a Deus com sede, intensamente, com 

vontade. Alguma vez você buscou a Deus com vontade 

de vê-lo? Já sentiu seu coração ardendo quando sente 

sua presença e fica querendo mais e mais? Isso é amar 

com toda a alma. É querer Deus muito! 

 

Com toda a força 

Amar a Deus exige renuncias. O discípulos renunciara, 

barcos, pesca, trabalho. Quantas vezes também nos 

sentimos cansados ou com preguiça... mas nos 

levantamos assim mesmo para ir à igreja, ou para orar 

e ler a bíblia... amar a Deus acima de todas as coisas. 

Com todas as forças de seus corpo e mente 

 

Com todo o entendimento 

Amar a Deus com todo meu entendimento, com a 

minha razão. Livrar-se de pensamentos maus que 

desagradam a Deus. O  que tem ocupado o lugar de 

Deus em sua mente? Ame a Deus com todo os seu 

entendimento. 

 

Para amar a Deus é preciso ser íntimos dele. Busca-lo, 

conhece-los, conviver com Ele. Só podemos fazer isto 

através da oração, leitura e estudo da Bíblia, através 

da adoração sozinho, na igreja.  Buscar conhecer a 

Deus através da EBD, da célula, dos cultos. Ouvindo 

mensagens e louvores. 

Amamos alguém quando queremos agradar esta 

pessoa. Você tem amado e agradado a Deus? 

 

Compartilhamento 

 

1. O que você entendeu desta lição? 

2. Como você vai aplica-la em sua vida 

3. De que formas você pode amar a Deus no seus 

dia a dia? 

 

 Ore sobre o compartilhamento e 

uns pelos outro 


