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QUEBRA-GELO  

Leve uma caixa ou um saco vazio. Cada junior irá 

escrever o nome dele no papel e colocar na 

caixa/saco. Dê um tempo para eles pensarem em 

alguma história em que fizeram algo no qual eles 

se sentiram muito amados. Depois tire 3 nomes 

da caixa/saco e peça para eles contarem a história 

que pensaram. 

  

ORAÇÃO BREVE 

Ore agradecendo a Deus por Sua Palavra e peça 

que Deus manifeste a sua presença no encontro. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: LIVROS DA BÍBLIA E ARMADURA DE DEUS 

Texto bíblico: Gálatas 6.14 

 Duas formas de ler esse texto é pensar que Paulo 
não tinha do que contar vantagem e por isso ele 
só se gloriava na cruz, mas conhecendo a história 
de Paulo sabemos que era exatamente o oposto. 
Paulo era muito bem visto pela cultura judaica, e 
apesar de todo o seu prestígio, ele dizia que tudo 
aquilo que o mundo julgava como grande, era 
nada perto do que ele recebeu em Cristo Jesus. 
NA CRUZ VEMOS AMOR: Romanos 5.8 

Quando olhamos para a cruz vemos o Deus que se 
fez homem e morreu em nosso lugar. No mundo 
sempre pensamos na ideia de troca, as coisas são 
compradas. Mas não foi assim que Jesus fez por 
nós, Ele tomou o nosso lugar, morreu da forma 
mais humilhante em nosso favor. Tudo isso por 
amor a nós. 
NA CRUZ ENCONTRAMOS PERDÃO: 1 João 1.7 
A Bíblia deixa muito claro que TODOS pecaram, 
por isso, todo mundo precisa de perdão. O pecado 
quebrou nosso relacionamento com Deus e nos 
tornou impuros e injustos. Mas na cruz de Cristo 
encontramos o perdão para nossas falhas. A 
morte de Jesus e o seu sangue derramado na cruz 
nos purifica de toda culpa e injustiça. 
 

PELA CRUZ RECEBEMOS VIDA: João 10.10 

Grande parte das pessoas não encontram sentido 
na vida, não sabem pra que existem. Outros não 
encontram paz em nenhum lugar e em nenhuma 
conquista da vida. Isso tudo acontece porquê o 
verdadeiro propósito da vida está em Cristo. Ele 
nos reconcilia com o Pai para que possamos 
cumprir nosso propósito, glorificar a Ele em tudo 
que fizermos. Em Jesus recebemos vida e vida 
eterna. 
CONCLUSÃO 
Assim como Paulo, nós só temos a cruz para nos 
gloriar, porque nela encontramos o verdadeiro 
amor. Através dela recebemos o perdão pelos 
pecados e a partir dela recebemos vida, e vida 
eterna. 
“A cruz é o centro do evangelho. Não há 
cristianismo sem cruz” (John Stott) 
   
COMPARTILHAMENTO: 

1. Você já sabia o quanto Deus te amava e 

como ele mostrou isso através de Jesus? 

2. Quando você faz algo de errado, você 

pede perdão da Deus? 

3. Você entende que nosso maior propósito 

de vida é viver para glorificar a Deus? 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Estamos precisando de servos no MINI. Se você gosta 

de atuar e tem 16 anos ou mais, venha fazer parte da 

nossa equipe de teatro. Se você gosta de trabalhar 

com decoração e tem 14 anos ou mais, venha fazer 

parte da nossa equipe de cenário. Também 

precisamos de pessoas para servir na inclusão, nos 

procure. Vanessa – 27.98129.8211. 

Nesse domingo pela manhã temos ensaio do Coro Kids 

e JR às 9h, e EBD MINI e JR das 10h às 11h15. Às 18h30 

temos salas e Culto MINI & JR. Esperamos vocês! 

Tire uma foto do encontro da sua célula e marque a 

gente: @minipibjc.  

Tenha uma semana abençoada! 


