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JÚNIOR 

 

 

QUEBRA-GELO  

Imagine que você fosse informado de que uma forte 

tempestade estava se aproximando, tão forte que 

poderia destruir tudo à sua frente, mas recebe 

algumas instruções simples que podem lhe garantir 

proteção se as seguir à risca. Você seguiria as 

instruções? (Ouça a resposta dos juniores). Claro que 

sim! Seríamos tolos se não aceitássemos a única 

maneira de não ser destruído pela tempestade.  

A Bíblia conta que os hebreus passaram por uma noite 

terrível de sofrimento e destruição muito pior do que 

qualquer tempestade. Se seguissem determinadas 

instruções, ficariam livres do que iria acontecer.  

É sobre isso que vamos conversar hoje. 

 

Oração breve 

Ore pedindo que Deus manifeste sua presença no 

encontro. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: A PRIMEIRA PÁSCOA 

Texto bíblico: Êxodo 11:1-6; 12: 1-14 

A primeira páscoa foi celebrada pelo povo de Deus, 

ainda no Egito. Vocês se lembram que os israelitas 

eram escravos que sofriam nas mãos de Faraó? Para 

livrar o povo de Israel da escravidão no Egito, Deus 

anunciou, através de Moisés, a décima praga – a morte 

de todos os primogênitos do Egito. Deus também deu 

instruções para que aqueles que a seguissem, não 

fossem atingidos pela praga que viria. Cada família 

deveria escolher um cordeiro perfeito, matá-lo, passar 

o sangue do cordeiro nos batentes das portas e ficar 

dentro de casa a noite inteira comendo o cordeiro 

assado com ervas amargas e pão sem fermento. Então, 

quando a morte passasse por todo o Egito levando o 

filho mais velho de cada família, o povo de Deus seria 

livrado por causa do sangue do cordeiro passado nos 

batentes das portas. Daí vem o termo páscoa, que no 

hebraico significa "pular a marca". "passar por cima" 

ou "poupar".  

 

A PÁSCOA HOJE 

Você e eu nunca fomos escravos de um rei malvado, 

mas somos escravos de outro modo. Cada um de nós 

nasce com um “desejo” de pecar, que nos mantém 

escravos. Tudo o que você pensa, diz ou faz que não 

agrada a Deus é pecado. Deus odeia o seu pecado 

porque o mantém longe d’Ele. O castigo do pecado é a 

morte – o tipo de morte que significa ficar separado de 

Deus para sempre.  

Assim como um cordeiro perfeito foi sacrificado na 

Primeira Páscoa para que o povo de Deus, que morava 

no Egito fosse livrado da morte e da escravidão. Jesus, 

o cordeiro que tira o pecado do mundo (Jo 1.29) foi 

morto para que nós fôssemos livrados da escravidão 

do pecado e da morte eterna. O pecado é amargo 

(Primeira Pascoa), mas Cristo é a alegria contra o 

amargor do pecado. 

 

COMPARTILHAMENTO: 

1- Como você se sente quando brigam com você por 

ter feito algo errado? 

2- Alguém já fez algo por você que te deixou muito 

feliz? O que foi? 

3- Por que o amor de Jesus é tão grande para você? 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

No próximo domingo, dia 17/04 não teremos Culto 

Júnior nas salas e nem no mezanino. Os juniores 

deverão participar da celebração com os adultos no 

auditório principal, pois teremos uma programação 

especial de Páscoa. Avise aos juniores da sua célula.  

No dia 24/04 teremos a Festa das águas, uma manhã 

linda de batismos na sede da PIBJC. Nesse dia não 

teremos Culto e nem EBD pela manhã no CdC.   

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! 


