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QUEBRA-GELO  

Você já ouviu falar que os gatos são inimigos dos 

ratos? Por exemplo no desenho do Tom e Jerry. 

Podemos ver o quanto os gatos odeiam os ratos. Você 

sabe me dizer por que eles não são amigos? Porque o 

gato deseja matar o rato, por isso eles não são amigos. 

Hoje, o tema do nosso encontro é: Amigos do mundo, 

inimigos de Deus. É sobre isso que vamos falar hoje. 

 

Oração breve 

Ore pedindo que Deus manifeste sua presença no 

encontro. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: AMIGOS DE DEUS, INIMIGOS DO MUNDO 

Texto bíblico: João 15: 13-19 

Jesus sabia que havia chegado a Sua hora de deixar 

este mundo e no pouco tempo que lhe restava ainda 

queria compartilhar verdades importantes com seus 

discípulos.  

JESUS É O NOSSO MAIOR AMIGO 

Jesus provou na cruz que Ele é o nosso maior amigo, 

morrendo na cruz em nosso lugar. 

“Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que 

aquele que dá a sua vida por eles.” João 15.13 

A maneira que vivemos no nosso dia-a-dia revela de 

quem somos amigos de verdade. Mostramos que 

somos amigos Dele quando obedecemos os seus 

ensinamentos, seguindo o seu exemplo. “Vocês são 

meus amigos se fazem o que eu mando.” (V.14) 

Jesus escolheu morrer por mim e por você. Ele 

escolheu obedecer a Deus ao morrer naquela cruz 

fazendo a vontade do Pai. Assim como Jesus escolheu 

obedecer, eu e você também precisamos escolher ser 

amigo de Deus todos os dias e obedecer os 

ensinamentos Dele. Se escolhemos agir como as 

pessoas do mundo agem ao invés de agir como Jesus 

ensinou, estamos rejeitando o sacrifício que Jesus fez 

na cruz para nos tornar novamente amigos de Deus. 

 

 

COMPARTILHAMENTO: 

1- Check-list escolas: 

Na prova você cola: sim ou não? 

Na hora do esporte: você briga ou trapaceia pra 

ganhar: sim ou não? 

Você é alguém que estuda e faz o dever de casa: sim 

ou não? 

2- Check-list casa: 

Você é obediente aos seus pais: sim ou não? 

Você ajuda a arrumar a casa: sim ou não?  

3- Check-list com Deus: 

Você tem orado: sim ou não? 

Você tem lido a Bíblia: sim ou não? 

 

Ao refletir sobre esses três aspectos da sua vida, você 

acredita estar sendo mais amigo de Deus ou do 

mundo? 

 

Jesus está sempre de braços abertos para nos receber. 

Ele quer ser seu amigo hoje e sempre. Se você entende 

que tem sido mais amigo do mundo do que de Deus e 

deseja mudar isso, o que você precisa é somente se 

arrepender e pedir ao Espirito Santo de Deus que o 

ajude a mudar o caminho. Agora, se você até hoje 

ainda não tinha feito essa escolha de se tornar amigo 

de Deus, essa é a hora. 

Atenção líder! Faça uma oração de entrega com o 

junior. 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

No próximo domingo, às 10h30 tem EBD Junior na sala 

8 do nosso Centro de Celebrações. Participe! 

Você já fez o seu relatório? Não deixe de fazer o 

Relatório no nosso app. É muito importante para nós. 

Tire uma foto do encontro e marque a gente: 

@minipibjc.  

 

Tenha uma semana abençoada! 


