
 

CARTA JÚNIOR  16 | Semana 12/06/2022 

 

Célula 

JÚNIOR 

 

 
 

QUEBRA-GELO  

Mimicando a Bíblia 

Divida os juniores em dois grupos e faça a mímica do 

versículo do dia. Marque o tempo no relógio enquanto 

você ou o auxiliar faz a mímica e a equipe que falar o 

versículo e a referência mais corretamente vence. 

Distribua uma bala ou chocolate para os vencedores e 

depois peçam que todos repitam juntos o versículo. 

Versículo do dia: 

“Deus é fiel e cumprirá as suas promessas.” (Hb 10:23) 

 

ORAÇÃO BREVE 

Ore agradecendo a Deus por Sua Palavra e peça que 

Deus manifeste a sua presença no encontro. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: DEUS NUNCA SE ATRASA. 

Texto bíblico: João 11: 1-45.  

Por que será que Jesus não foi imediatamente quando 

recebeu a notícia de que seu amigo estava doente? 

Será que Jesus pensou que não era nada grave e que 

Lázaro poderia esperar um pouco mais? Será que Jesus 

estava cansado demais para visitá-lo? Não foi por 

nenhuma dessas razões. Jesus sabia que Deus estava 

no controle e nada poderia dar errado. Deus não é 

como as pessoas, que chegam atrasadas. Deus nunca 

se atrasa! 

Você já chegou atrasado na aula, numa festa de 

aniversário, no encontro da célula? Então, você sabe o 

que é se atrasar. As vezes podemos pensar como 

Marta, a irmã de Lázaro, que Deus está atrasado. Ela 

disse a Jesus, que se ele estivesse lá, seu irmão não 

teria morrido, ou seja, ele não morreria se Jesus não 

estivesse atrasado. Mas será que Jesus chegou mesmo 

atrasado?  

DEUS SEMPRE AGE NA HORA CERTA! 

Se Jesus tivesse chegado antes de Lázaro morrer, ele 

não teria realizado o milagre da ressurreição. Jesus 

chegou na hora certa. As pessoas não sabiam o que 

Deus queria fazer, mas Jesus sabia. Para que um  

 

milagre aconteça, às vezes é preciso esperar, mesmo  

não gostemos muito de fazer. Essa passagem da Bíblia 

nos ensina algo importante: Deus tem coisas grandes 

para fazer que, às vezes, nós não sabemos. Pode ser 

que Deus deseje fazer coisas grandes em sua vida e em 

sua família, portanto, você precisa confiar que Deus 

tem o tempo certo de agir. Pode ser que você esteja 

orando para Deus salvar uma pessoa de sua família, 

mas Deus deseja salvar a família inteira. Veja, quando 

Jesus ressuscitou Lázaro, muitas pessoas que estavam 

lá creram em Jesus e foram salvas. Lázaro recebeu o 

milagre da ressurreição, contudo, muitas pessoas 

receberam o milagre da salvação! Acredite! Deus 

nunca se atrasa. Ele sempre age na hora certa! A hora 

certa é a hora do milagre acontecer.  

 

COMPARTILHAMENTO: 

1. Você conhecia a história de Lázaro? O que 

mais chamou a sua atenção nessa história? 

2. Você já esperou que Deus fizesse algo que 

você queria muito, e não aconteceu? Como 

você se sentiu? 

3. Você entendeu que Deus sempre age na hora 

certa? Como você vai agira de agora em diante 

quando chegarem momentos difíceis e que 

precisar de um milagre de Deus? Você vai 

confiar mesmo que tenha que esperar? 

 

ORAÇÃO: 

Faça um tempo de oração. 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

No último domingo iniciamos o Conexão JR, a classe de 

batismo para juniores. Os batismos acontecerão no dia 

10 de julho e antes dessa data os juniores deverão 

passar por uma entrevista com você, líder. Fique 

atento às instruções que enviaremos em breve. 

 

Tenha uma semana abençoada! 


