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QUEBRA-GELO  

Pergunte aos juniores da célula:  

“O que você ama?”                      

Fique atento as respostas dos juniores. Muitos 

poderão dizer que amam coisas, porém essa 

atitude não faz sentido, porque quando a gente 

ama, dá carinho, atenção, tempo, cuidado... Se a 

gente dá o nosso amor para essas coisas, o que 

sobra para as pessoas? E será que o que sentem 

realmente é amor? Será que é isso que devemos 

fazer? 

 

Oração breve 

Ore pedindo que Deus manifeste sua presença no 

encontro. 

 

EDIFICAÇÃO:  

(baseada na lição da EBD Juniores 11 e 12 anos – 

Lição 13) 

 

Tema: “Amar o próximo” 

 

O mundo hoje fala muito de amar a natureza, 

amar os animais, amar a liberdade... mas o que ou 

a quem devemos amar?  

A Bíblia nos revela em 1Jo.4:7-10 que o amor vem 

de Deus, porque Deus é amor. E que aquele que 

não ama, não conhece a Deus. O amor é a marca 

do cristão. Como discípulos, devemos amar aquilo 

que Deus quer que a gente ame e como Ele ama. 

É dessa forma, quando amamos uns aos outros, é 

que somos reconhecidos como discípulos de Jesus 

(Jo.13:34-35).  Entretanto, será que as pessoas 

que nos cercam têm se sentido amadas por nós a 

ponto de reconhecer que somos discípulos de 

Jesus? Os evangélicos têm se multiplicado no  

 

Brasil, mas será que o amor tem se multiplicado 

na mesma proporção? O texto bíblico abaixo nos 

faz refletir um pouco a respeito desse, que é o 

nosso tema de hoje.  

 

Texto Bíblico:  

Marcos 12:28-31 

 

28 Um mestre da Lei que estava ali ouviu a 

discussão. Viu que Jesus tinha dado uma boa 

resposta e por isso perguntou: —Qual é o mais 

importante de todos os mandamentos da Lei? 

29 Jesus respondeu: —É este: “Escute, povo de 

Israel! O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. 

30 Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, 

com toda a alma, com toda a mente e com todas 

as forças. ” 

31 E o segundo mais importante é este: “Ame os 

outros como você ama a você mesmo.” Não existe 

outro mandamento mais importante do que esses 

dois. 

 

Como lemos acima, Jesus nos diz que devemos 

amar os outros como a nós mesmos, ou como 

encontramos em outras versões, amar o próximo 

como a ti mesmo. Mas quem são os outros, ou o 

próximo? A família faz parte desse outro que 

devemos amar, ou seja, devemos amar nossos 

pais e irmãos, assim como Deus nos amou. Os 

amigos também fazem parte desse grupo, que 

precisamos amar como Deus nos ama. (Pv.17.17) 

Nossos colegas, vizinhos e conhecidos também 

precisam ser amados como Deus nos amou. E os 

desconhecidos também fazem parte desse grupo 

citado por Jesus.  Por isso, devemos amar os 

outros, sejam eles bem próximos ou pouco  

https://bo.net.br/pt/ntlh/marcos/12/28/
https://bo.net.br/pt/ntlh/marcos/12/28/
https://bo.net.br/pt/ntlh/marcos/12/29/
https://bo.net.br/pt/ntlh/marcos/12/30/
https://bo.net.br/pt/ntlh/marcos/12/31/
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próximos, porque devemos amar como Deus nos 

amou.  

 

Conclusão: A marca de que somos verdadeiros 

filhos de Deus é esta: o AMOR. Disse Jesus: “Se 

tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que 

vocês são meus discípulos.” Jo13.35. 

 

 

COMPARTILHAMENTO: 
 

1. Jesus nos disse que devemos amar os 

outros como a nós mesmos. De acordo 

com o seu entendimento do texto lido, 

quem são “os outros”? 

2. Você acha que tem demonstrado amor a 

essas pessoas, “os outros”? Como?  

3. Você se preocupa com as pessoas que não 

conhece, e que também precisam saber 

que são amadas por Jesus? 

4. Vamos investir tempo essa semana 

amando os outros, todos os outros? 

Desafio: Compartilhe algo que você pode 

fazer para demonstrar amor à família, ao 

amigo, ao conhecido e ao desconhecido. 

 

 

ORAÇÃO: 

Encoraje o junior a realizar esse desafio proposto 

e faça um tempo de oração por esse movimento. 

Como líder, você pode direcionar a oração assim: 

Declare a Deus o seu amor por Ele. Diga ao Pai 

como se sente seu filho amado. Agradeça pelo 

encontro de hoje e pela Palavra revelada. Peça a 

Deus que o ajude a perceber o Seu grande amor a 

cada dia mais, de forma tal, que esse amor  

 

 

 

 

 

 

 

 

transborde dentro de você e alcance todos a sua 

volta. Peça a ajuda do Espírito Santo para que 

possamos cumprir esse desafio proposto: De 

demonstrar o amor de Deus com atitudes na 

família, na vida de um amigo, de um conhecido e 

de um desconhecido. 

 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

 

1- Os juniores são muito bem vindos em 

nosso culto da família, domingo às 18h30 

no Centro de Celebrações. 

2- A EBD de Juniores acontece aos domingos, 

a partir das 9h45 pelo nosso canal no 

Youtube: Pib Jardim Camburi. Incentive os 

juniores a participarem. 

3- Seu encontro de célula foi legal? 

Compartilhe conosco seu testemunho e 

uma foto para divulgarmos em nosso 

Instagram: @minipibjc. 

 

 

 

Tenha uma semana abençoada! 

 Equipe MINI - PIBJC. 


