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QUEBRA-GELO  

Material: Suco pronto, formas de gelo ou de picolé. 

O líder levará suco do sabor de sua preferência para a 

reunião de célula. Na reunião, o líder dirá: “Hoje, vocês 

farão algo especial para comerem juntos”. Então, 

coloque forminhas de picolé ou uma forma de gelo nas 

mãos das crianças, enchendo-as de suco. Em seguida, 

pergunte: “Qual é o segredo de nosso lanche hoje?” O 

segredo é “esperar!” Somente poderemos comer 

nossos picolés depois de ficarem prontos. Mas, para 

que isso aconteça, eles precisam ir para o congelador 

por um bom tempo. Então, o líder deve levar os picolés 

ao congelador. Sirva os picolés no final da reunião. Se 

o anfitrião não tiver um congelador, use outro 

alimento que mostrará às crianças o mesmo princípio 

do esperar. 

Moral: Às vezes temos que esperar para ver Deus agir 

em nossa vida, mas Deus nunca se atrasa. 

 

Versículo bíblico:  

“Deus é fiel e cumprirá as suas promessas.” 

(Hebreus 10:23) 

 

Oração breve 

Ore pedindo que Deus manifeste sua presença no 

encontro. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: DEUS NUNCA SE ATRASA. 

Texto bíblico: João 11: 1-45.  

Quando lemos essa história, temos a impressão de que 

Jesus não agiu direito com seu amigo Lázaro, pois Ele 

não foi visitá-lo imediatamente quando recebeu a 

notícia de que seu amigo estava doente e então, 

Lázaro acabou morrendo. Por que será que Jesus agiu 

assim? 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, 

não foi por nenhuma dessas razões. A razão certa é 

que Jesus sabia a hora correta de agir. Saber que Jesus 

sempre age no momento certo é algo importante para 

as crianças. As crianças precisam aprender essa 

importante lição, pois, normalmente, a criança não 

gosta muito de esperar. Quando você pede para ir 

brincar na casa de seu amigo, e sua mãe diz: “Amanhã 

você vai!” Você, normalmente, não aceita e reclama 

muito. Mas, por que isso acontece? Porque, 

infelizmente, você não gosta de esperar. Se você age 

assim com sua mãe, também, pode agir desse modo 

com Deus. 

Você se lembra da lição “Milagre não é mágica”? Na 

mágica você pode ter tudo instantâneo, na mesma 

hora. Pois é, muitas vezes, queremos ver Deus fazer as 

coisas que pedimos a Ele na mesma hora que o 

pedimos. Mas, às vezes, Deus nos manda esperar! 

Você sabe esperar? Jesus sabia esperar, porque Ele 

confiava que Deus estava no controle de tudo, por 

isso, nada poderia dar errado. Quando você estiver em 

situações difíceis, em que parece que Deus se 

esqueceu de você, creia que Deus está no controle de 

tudo! E, assim, tudo vai dar certo. Deus não é como 

você ou algumas pessoas que sempre se atrasam; que 

sempre precisam se desculpar pelo atraso. Deus é 

diferente; Ele nunca se atrasa. Você já se atrasou 

alguma vez? Você já se atrasou para ir à escola? Você 

já correu para pegar um elevador e ele fechou bem no 

momento em que você chegou perto dele? Você já 

chegou atrasado numa festa de aniversário, depois de 

todos terem cantado “os parabéns”? Então, você sabe 

o que é se atrasar. Mas, Deus nunca atrasa! Isso não é 

incrível? Deus sempre age na hora certa! Sabe por 

quê? Porque Deus vê o milagre antes de nós. E Ele sabe 

a hora certa de agir. 

DEUS SEMPRE AGE NA HORA CERTA! 

Jesus não ficou apressado para visitar Lázaro, mas as 

outras pessoas ficaram. Os discípulos de Jesus 

pensaram que Ele iria sair correndo para orar com 

Lázaro. As irmãs de Lázaro também esperavam que 

Jesus chegasse rapidamente após a notícia ter 

chegado a Ele; as pessoas que estavam consolando as  

Irmãs de Lázaro ficaram comentando sobre um 

suposto atraso de Jesus! Mas, será que Ele chegou  
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atrasado? Claro que não! Porque Deus sempre age na 

hora certa! Jesus era o único que sabia a hora certa de 

agir. Se Jesus tivesse ido orar com Lázaro quando foi 

chamado, certamente, Ele poderia curá-lo, e isso seria 

um grande milagre! Todavia, ressuscitar Lázaro foi um 

milagre muito maior! Essa verdade nos ensina algo 

importante: Deus tem coisas grandes para fazer que, 

às vezes, nós não sabemos. Pode ser que Deus deseja 

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. Qual era o nome do amigo de Jesus que estava 

doente? Reposta: Lázaro. 

2. Qual era o nome das irmãs de Lázaro? 

Resposta: Maria e Marta. 

3. Por que Jesus não foi visitar seu amigo no 

momento que foi chamado? Resposta: Porque 

o tempo de Deus não é igual o nosso. 

4. Quando Jesus chegou à casa de Lázaro, Ele 

chegou atrasado? Resposta: Não. 

5. Por que podemos dizer que Jesus não chegou 

atrasado à casa de Lázaro? Resposta: Porque 

Deus nunca se atrasa! 

6. Quando Jesus chegou à casa de Lázaro, ele 

estava morto há quanto dias? Resposta: 4 

dias. 

7. Qual foi o milagre que Jesus fez naquela visita? 

Resposta: Ele ressuscitou Lázaro. 

8. Qual milagre é maior: curar uma doença ou 

ressuscitar um morto? Resposta: Ressuscitar 

um morto.  

 

 

9. Qual foi o outro milagre aconteceu naquele 

dia? Resposta: O milagre da salvação. Depois 

do milagre que Jesus fez, muitas pessoas 

creram nEle e foram salvas. 

10. Quando você orar e não obter a resposta 

rápido, do que você precisa lembrar? 

Resposta: De que Deus nunca se atrasa, Ele 

sempre chega na hora certa. 

11. Qual é a hora certa para Deus agir? Resposta: 

É a Hora do milagre! 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Tire uma foto do encontro para registrar esse 

momento e publique no seu Instagram. Lembre-se de 

marcar a gente: @minipibjc.  

O Culto da manhã é para a família cultuar junto! 

Começamos às 9h com um tempo especial em família 

e após a dedicação dos dízimos, as crianças de 2 e 3 

anos participam da sala de Musicalização Infantil, 

enquanto as crianças de 4 a 8 anos vão para o CORO 

MINI. Incentive a participação das famílias.  

Lembre-se de responder o relatório no app. 

 

Tenha uma semana abençoada! 





   

 

 

 

 

 

CARTA 16 – DEUS NUNCA SE ATRASA 

 

ATIVIDADE  
 CÉLULA 

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

 

 

COMPLETE A FRASE E DEPOIS VAMOS COLORIR!  

 

 

 


