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Mensagem para 

Células  
de Juniores 

 

QUEBRA GELO 

No início da célula entregue um papel e lápis para cada 

junior e peça para eles escreverem algum objetivo ou 

sonho. No final da célula, após o estudo, pergunte 

para eles o que eles acham que precisam para realizar 

esse objetivo e sonho. 

 

EDIFICAÇÃO  

Tema: Perseverança 

Texto Bíblico: Tiago 1. 2-4 

INTRODUÇÃO 

Uma comparação muito comum com a vida é a 

montanha-russa, um percurso com alto e baixo, 

momentos de diversas emoções. E as mudanças na 

vida são naturais, mas será que tudo deve mudar? 

PERSEVERAR EM CRISTO 
Se sua resposta foi não, você acertou. Tem uma coisa 

que não deve mudar nunca, que é nossa busca por um 

relacionamento com Cristo. No decorrer de toda a 

nossa vida, Jesus deve ser o centro. Ele precisa sempre 

ser a razão de vivermos. Por causa d’Ele recebemos 

vida, e vida em abundância, então que possamos 

gastar tudo que temos para que Ele seja exaltado em 

nossas vidas. 

MOMENTO DE ALEGRIA 
Muitas vezes, quando estamos em um momento bom 

da vida, acabamos nos esquecendo de Deus. O 

conforto, se não prestarmos atenção, nos deixa 

acomodados e esquecemos que continuamos 

precisando de Deus. Em momentos de alegria 

devemos exercitar um coração grato. 

MOMENTOS DE TRISTEZA 
Mas sempre importante lembrar que na vida 
passaremos por dificuldades, haverá momentos de 
tristeza, de medo e de dor. Infelizmente esses 
momentos virão, mas esteja desde já se fortalecendo 
em Deus para que você esteja firme no seu 
relacionamento com Ele. Nos momentos baixos da 
vida lembre-se de um Deus soberano que tem cuidado 
de cada um. 
 

 

APLICAÇÃO  

Estejam sempre firmes em buscar a Deus através da 

oração, leitura da palavra e relacionamento com a 

igreja. Essas são as práticas básicas para estarmos 

sempre prontos a perseverar no evangelho de Cristo. 

Sempre traga à mente a sua necessidade de um 

salvador que te liberta da condenação do pecado e 

busque um coração grato.  

SUGESTÃO DE PERGUNTAS: 

1. Como foi o seu ano, você viveu muitos 

momentos diferentes? 

2. Compartilhe com sua célula uma experiencia 

legal que você teve durante o ano. 

3. Agora compartilhe uma situação difícil que 

você viveu. 

4. Durante o ano você tentou buscar mais a Deus 

no seu dia a dia? 

5. Pelo que você é grato(a) a Deus por algo que 

viveu durante o ano? 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

No próximo domingo às 18h30 falaremos sobre Jesus 

e a história do Natal. Incentive os juniores da sua célula 

a participarem. 

Tire uma foto do encontro de hoje e publique no seu 

Intagram e marque a gente: @minipibjc.  

 

Tenha uma semana abençoada! 


