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Mensagem para 

Células  
de Juniores 

QUEBRA GELO 

Bora brincar de Vivo-Morto? No final da brincadeira 

somente 1 fica vivo, mas na vida cristã não é bem 

assim. A morte é algo que todos iremos passar um dia, 

mas existe uma esperança para os que estão em 

Cristo. Veremos mais sobre na nossa célula de hoje. 

 

EDIFICAÇÃO  

Tema: SEGURANÇA NA VIDA ETERNA 

INTRODUÇÃO 

A atual geração de juniores nunca havia se deparado 

com tamanho número de mortes como na pandemia. 

Na 2ª Grande Guerra, morreram entre 60 a 80 

milhões de pessoas. Lamentavelmente, com a 

pandemia da COVID-19, já morreram mais de 246 

milhões em todo o mundo, dos quais 608 mil só no 

Brasil. No ES foram 12.915 vidas ceifadas. A morte 

não é bem-vinda. Não podemos nos conformar com 

ela. A vida deve ser sempre valorizada e é preciso 

lutar contra a morte.  

O que a Bíblia diz sobre a morte? 

A MORTE É RESULTADO DO PECADO, MAS A VIDA É 

UM PRESENTE DADO POR DEUS – Romanos 6.23 

“O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito 

de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso 

Senhor”. 

Falar sobre a morte, ainda que estejamos sofrendo, é 

falar de vida, da esperança e da certeza da presença 

com Deus. É Jesus quem nos prepara para lidar com a 

vida e a morte. 

2. PARA OS QUE CREEM EM JESUS...                              

I Tessalonicenses 4.13-18 

Não há lugar para o desespero, apenas esperança. Os 

mortos ressuscitarão e terão seus corpos glorificados. 

E assim, a vida eterna será vivida para sempre com o 

Senhor. 

3. A RESSURREIÇÃO DE CRISTO É A GARANTIA DA 

RESSURREIÇÃO DAQUELES QUE CREEM – I Coríntios 

15.20-26 

 Todos os que aceitam Jesus como Senhor e Salvador 

de suas vidas, por estarem unidos com Cristo, todos 

ressuscitarão. Veremos a morte da morte. 

4. O QUE FAZER COM A DOR DA SAUDADE DE QUEM 

PARTE? 

Buscamos o consolo que vem do Espírito Santo e o 

amor dos familiares, amigos e irmãos. Quando a 

saudade e o sofrimento vierem, apesar da dor que 

sentiremos, lembre-se da esperança de que os salvos 

estão seguros em Deus. O cristão também irá sofrer 

durante a vida, mas temos o consolador que habita 

em nós. Ele nos auxiliará a passar por momentos 

difíceis.  

 

SUGESTÃO DE PERGUNTAS: 

1. Você tem medo da morte? 

2. Você já perdeu alguém próximo? 

3. Como você se sente sabendo que um dia 

viverá eternamente com Deus? 

4. Quando você está triste, você tem orado 

pedindo que Deus lhe ajude? 

5. Você consegue conversar com sua família 

quando está triste? 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

 

Todo domingo na PIBJC temos:  

EBD presencial, de 3 até 13 anos às 10h.  

Salas e Culto Juniores, de 0 até 12 anos às 18h30.  

 

Os nossos Cultos MINI e de Juniores estão sendo 

transmitidos ao vivo aos domingos em nosso canal Pib 

Jardim Camburi, no YouTube. Culto MINI às 18h30, e 

Culto de Juniores às 19h30. 

 

Tenha uma semana abençoada! 


