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QUEBRA-GELO  

Frio, Morno ou Quente 

Se a sua célula for presencial, leve uma venda, coloque 

nos olhos e peça a um junior para esconder uma caixa 

de bis. O junior deverá esconder em algum lugar do 

ambiente. De olhos vendados os juniores da célula 

deverão guiá-la até o chocolate somente dando 

direções verbais, como: vá para a direita, vá para 

esquerda, mais alto, etc. Peça para outra pessoa 

marcar 2 minutos, se você não conseguir achar o 

chocolate, ele deverá ser dividido entre os juniores, se 

o líder achar é dele. Se a célula for online, peça ajuda 

a uma segunda pessoa na sua casa para esconder o 

objeto de você conforme a sugestão dos juniores e 

usando a câmera do seu celular mostre o ambiente 

para os juniores e deixe que eles direcionem você para 

encontrar.  

Precisamos depender da direção de Deus. É sobre isso 

que iremos falar hoje. 

 

ORAÇÃO BREVE 

 

EDIFICAÇÃO:  

Tema: Abraão entrega o seu único filho.  

Texto Bíblico: Gênesis 24:1-67. 

Abraão já estava bem velho, e um dia ele chamou o 

seu empregado mais antigo e disse: —Jure pelo Senhor 

que você não deixará que o meu filho Isaque case com 

nenhuma mulher da terra de Canaã, onde estou 

morando. Vá até a minha terra e escolha no meio dos 

meus parentes uma esposa para Isaque. O Senhor, o 

Deus do céu, vai enviar o seu anjo para guia-lo. 

Em seguida o empregado partiu e quando chegou no 

lugar ele orou assim: -Ó Senhor, Deus de Abraão, faze 

com que tudo dê certo e sê bondoso para do poço, a 

moça que disse: “Beba, e eu vou dar água também 

para os seus camelos”, que seja essa moça que 

escolheste para Isaque. Ele nem havia acabado a 

oração, quando Rebeca, uma linda moça, veio até o 

poço e encheu seu pote. Então o empregado disse-lhe: 

- Por favor, dá-me um pouco da água. – O senhor pode 

beber, respondeu ela. – Vou tirar água também para 

os seus camelos e lhes darei de beber. Então, o homem 

se ajoelhou e adorou a Deus.  

A moça foi correndo para a casa da sua mãe e contou 

o que havia acontecido. Depois de ouvir toda a 

história, eles abençoaram Rebeca. Então, Rebeca e 

suas servas foram embora com o empregado de 

Abraão. Isaque quando viu que vinham camelos, saiu 

ao seu encontro. O empregado contou a Isaque tudo o 

que havia feito. Isaque amou Rebeca e fez dela a sua 

mulher. 

DEUS ESCOLHEU REBECA PARA ISAQUE 

Depois que Isaque cresceu e se tornou um homem, ele 

decidiu se casar. Mas seu pai, Abraão não queria que 

Isaque se casasse com uma mulher de Canaã, pois as 

mulheres de lá adoravam outros deuses e não 

conheciam o Deus de Abraão. Por essa razão, Abraão 

mandou buscar uma noiva para Isaque na terra de seus 

pais. 

O servo de Abraão encarregado dessa tarefa não sabia 

qual era a moça certa para se casar com Isaque, então 

ele orou e pediu a Deus para lhe mostrar. E Deus lhe 

mostrou Rebeca. Ela fez exatamente como o sinal que 

o servo pedira a Deus. Ela chegou na hora que ele 

estava no poço, ela serviu água para ele e também aos 

seus cavalos. Depois que o servo conversou com 

Rebeca e conheceu sua família, ele teve certeza de que 

Rebeca era a moça escolhida por Deus, pois ela era da 

família de Abraão. 

Deus preparou tudo, pois na verdade foi Ele quem 

escolheu Rebeca para se casar com Isaque. Deus é 

bom e quer o melhor para os seus filhos. 

DEUS TEM O MELHOR PARA VOCÊ! 

Deus é bom e quer cuidar de você. Ele quer que você 

tenha uma boa escola para estudar, bons amigos, 

comida gostosa, casa para morar e que viva bem com 

sua família. Assim como Deus foi bom e cuidou de 

Isaque, Deus também quer mostrar a bondade dele 

para com você. Sabemos que hoje vivemos um tempo 

muito diferente daquele em que Isaque viveu, mas  
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Isaque sabia que Deus tinha o melhor para ele. E 

mesmo havendo muitas moças para casar onde 

morava, ele esperou o tempo certo e a pessoa certa 

para casar. Você pode agir como ele agiu e esperar o 

tempo certo para se relacionar. Isaque não namorou 

quando criança e nem adolescente. Sabe por que? 

Porque crianças e adolescentes não estão no tempo 

certo para se relacionar. O melhor é esperar quando 

forem mais velhos e assim poderão pensar em se 

casar. Não seja precipitado, antecipando as coisas 

como muitos fazem. É melhor esperar o tempo certo, 

pois Deus tem o melhor para você!   

Rebeca e Isaque esperaram a idade certa e, quando 

seus pais concordaram, eles se casaram, com a benção 

de Deus e de seus pais. Quando chegar a sua vez de se 

casar, Deus irá abençoar você também. Você 

descobrirá por experiência própria, como Deus é bom. 

A Bíblia diz assim: “Descubra, por você mesmo, como 

Deus é bom” (Salmos 34.8). 

ORAÇÃO 

- Senhor Deus, eu creio que o Senhor é bom e que p 

Senhor tem o melhor para mim. Por isso eu creio que 

vou estudar na escola certa, ter os amigos certos e 

viver bem com a minha família. Faz de mim alguém 

abençoado como Isaque foi. Assim, quando eu crescer 

e for um adulto, eu vou me casar com a pessoa certa. 

Me ajuda a sempre ouvir a sua voz e a esperar com 

paciência no Senhor. Em nome de Jesus, amém! 

 

COMPARTILHAMENTO: 

1- Qual era o nome do filho de Abraão? 

2- Por que Abraão não queria que seu filho se 

casasse com as mulheres de Canaã?  

3- O que Abraão mandou o servo buscar na sua 

terra?  

4- Qual sinal o servo de Abraão pediu a Deus para 

saber qual era a moça certa?  

5- Qual era o nome da moça que foi escolhida 

para se casar com Isaque?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Qual é o versículo de hoje que fala que Deus é 

bom? Você já o memorizou?  

7- Qual é o versículo de hoje? Você já o 

memorizou?  

8- Você crê que Deus quer o melhor para você? 

9- Você já viveu uma experiência como a do 

servo, em que precisou pediu a Deus um 

sinal, uma resposta de Deus? Você pode 

compartilhar como foi? 

10- Ainda hoje é possível saber o que é o melhor 

para nós? Explique. 

  

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Chegou o grande momento! Nesse domingo, dia 06/06 

às 18h30 no Centro de Celebrações, teremos o Culto 

de Juniores Presencial. Você está animado? Já olhou 

se está na escala? Tem alguma dúvida sobre o que 

precisará fazer? Procure o Pr.Leonardo que ele poderá 

te ajudar. 

Assim que compartilharmos com vocês o vídeo e o 

post de divulgação do Culto de Juniores, encaminhe 

para o seu grupo de célula. Contamos com você para a 

divulgação dessa benção.  

A cada encontro de célula tire uma foto com seu grupo 

de célula, publique no seu Instagram e marque: 

@minipibjc. Queremos divulgar nossas células e trazer 

mais juniores para os nossos encontros. 

 

Deus abençoe você! 


