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Mensagem para 

Células  
de Juniores 

 

QUEBRA-GELO  

Cada junior vai fala sobre algo que gosta muito e 

que seria difícil viver sem. (pode ser um objeto, 

pode ser alguém, pode um hobbie) 

Oração breve 

Peça que 2 ou 3 juniores orem, pedindo que Deus 

manifeste sua presença no encontro. 

Edificação: (baseada na lição da EBD Juniores 11 

e 12 anos – Lição 9) 

Marcos 10:17-22 

Tema: “Quem vê cara não vê coração” 

 

Quais os 2 amores que o jovem queria ter no coração? 

 

O amor ao mundo implica em não amar a Deus. Como 

é isso? 

 

Quais disfarces o jovem usou para tentar ter os dois 

amores no coração? 

 - Aparência de humildade: dobrou os joelhos, mas não 

o coração 

- Aparência de adorador: falou bonito, mas da boca pra 

fora 

- Aparência de consagração: Preocupado com a 

eternidade somente, mas não em amar Jesus 

- Aparência de santidade: Sabia muito sobre religião e 

achava que era obediente, mas quebrou os principais 

mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas 

e ao próximo com a si mesmo 

 

Jesus então fez três pedidos ao jovem: 

 

1. Vende tudo o que tem 

2. Dê aos pobres 

3. Siga-me 

 

 

O jovem descobriu que precisava faze ruma 

escolha. Mas ele não quis parar de amar as coisas 

deste mundo e escolheu o amor ao mundo. (V 22) 

 

Nós usamos as coisas deste mundo para viver, mas 

não podemos entregar nossos coração a elas! 

 

 

Leiam Tiago 4.4 juntos 

Compartilhamento: 

1. O que você entendeu da lição Bíblica 

de hoje? 

 

2. Na prática do dia a dia, o que toma o 

lugar de Jesus em nossa vida? 

 

3. Você tem um grande amor que tem 

ocupado o lugar de Jesus em seu 

coração? Compartilhe 

 

4. Como podemos vencer e escolher 

Jesus? 

 

 

 Ore sobre o compartilhamento e 

uns pelos outros 

 


