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QUEBRA-GELO  

“Confiando no guia” 

A brincadeira deverá ser feita com cada criança. O líder 

deverá escolher uma criança, vendar seus olhos e 

desafiá-la a chegar em um local que combinarem (ali 

terá um bombom esperando por ela). Para chegar ao 

local pré-definido, a criança deverá seguir as 

coordenadas do líder que será seu guia. O alvo é que a 

criança confie na direção recebida e, assim, com 

certeza, chegará ao lugar onde o líder prometeu que 

chegaria e, então, receberá sua recompensa. Ao pegar 

o bombom, ela deverá dizer o versículo. 

 

Versículo bíblico: 

“A Palavra do Senhor dura para sempre!” 

1 Pedro 1.25 

 

Oração breve 

Ore pedindo que Deus manifeste sua presença no 

encontro. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: DEUS CUMPRE O QUE PROMETE 

Texto bíblico: Gênesis 12.1-6; 15.1-3; 17.1; 21.1-4  

 

DEUS CUMPRE O QUE PROMETE 

Deus prometeu abençoar Abraão com dois presentes: 

“Uma terra para ele morar com sua família e um filho”. 

Mas havia dois problemas que impediam essa 

promessa de acontecer, vamos ver quais eram? 

Primeiro, a terra que Deus prometeu entregar a 

Abraão era habitada por outras pessoas. O povo que 

morava nessas terra se chamava “cananeus.” Era um 

povo forte que sabia lutar. Como, então, Abraão 

poderia conquistar aquela terra? 

Abraão poderia ter pensado assim: “Como Deus fala 

que irá me abençoar com uma terra que já pertence a 

outra pessoa? Deus deve ter se enganado!” Mas, 

Abraão não pensou assim, porque pensar assim é o 

mesmo que não ter fé; é não crer naquilo que Deus 

falou. Abraão creu que Deus daria a ele a terra que 

havia prometido, por isso, ficou morando ali muitos 

anos.  

Deus também havia dito que daria um filho a Abraão. 

Ele e sua esposa esperaram por esse filho por muitos 

anos, contudo, Sara não engravidava. Por causa da 

demora do cumprimento da promessa, Abraão 

poderia ter pensado que Deus havia se enganado mais 

uma vez; ele poderia ter pensado que a promessa feita 

por Deus não se cumpriria. Como você acha que 

Abraão se sentiu? Será que ele reclamou ou ficou 

revoltado com Deus? Claro que não. Será que ele 

voltou para a terra de onde saiu? Também, não. Será 

que Abraão abandonou sua mulher? Lógico que não! 

Abraão acreditou em tudo aquilo que Deus havia lhe 

falado! E o que aconteceu? 

Quando Abraão completou noventa e nove anos, Deus 

deu um filho para ele. Depois disso, sua família herdou 

toda aquela terra, exatamente como Deus lhe havia 

prometido. Mas, por que será que o cumprimento da 

promessa demorou tanto? Demorou porque o Senhor 

queria ensinar Abraão a confiar plenamente em sua 

Palavra.  

DEUS NÃO MENTE! 

Hoje, isso também acontece com você. Às vezes, você 

ora por alguma coisa, mas Deus não responde na 

mesma hora ou no mesmo dia, podendo até demorar 

para atender nosso pedido. Nesses momentos, o que 

você deve fazer? Duvidar do que Deus nos promete ou 

confiar em sua Palavra? É claro que NÃO! Você deve 

confiar na Palavra de Deus e esperar! No tempo certo, 

a Palavra dEle se cumprirá.  Deus não mente!   

Às vezes, você vê pessoas em sua família falando que 

vão fazer certas coisas, mas depois não fazem e, por 

isso, você pensa que Deus também é assim; mas Deus 

não é assim. Olha o que a Bíblia diz: "Deus não é como 

os homens que mentem; não é um ser humano que 

muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não 

cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo." Números 

23:19.  Portanto, você não deve pensar que Deus é 

como as pessoas que prometem e não cumprem.  
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Pode ser que seu pai ou sua mãe tenham prometido 

algo e depois mudado de ideia, ou até mesmo 

esquecido que haviam prometido. Mas, com Deus não 

é assim. Deus não é como os homens que mentem ou 

se esquecem de suas promessas. Até você pode agir 

de forma errada às vezes.  Alguma vez você já 

prometeu algo para alguém e não fez o que havia 

prometido? Vamos dar um exemplo: "Alguma vez 

você já disse para um colega ou irmão que se ele 

deixasse você brincar com o brinquedo dele você o 

deixaria brincar com o seu? Mas, depois de você 

brincar com o brinquedo do colega, você mudou de 

ideia e, quando chegou a vez dele brincar com o seu, 

você não o deixou?" Pois é, muitas crianças fazem isso. 

Isso é o mesmo que mentir! Significa que, às vezes, 

você fala e não cumpre. Por essa razão a Bíblia afirma 

que Deus não é como as pessoas, porque Ele nunca 

mente! Nele você pode confiar! 

CONFIAR É ACREDITAR QUE ... 

Você sabe o que é confiar? Confiar é acreditar que 

determinada coisa vai acontecer. Confiar em Deus 

significa “ter a certeza” de que Deus irá fazer o que 

prometeu. Por exemplo: “Quando Deus diz em sua 

Palavra que se você confessar os seus pecados Ele o 

perdoa, você pode crer porque isso realmente 

acontece.” Você não vê Deus lavando os seus pecados, 

mas você sabe que foi perdoado, pois você confiou na 

Palavra dEle. Isso é confiar! É “ter a certeza” de que 

Deus fez como Ele disse que faria. 

 

COMPARTILHAMENTO 

1. Qual é o nome do homem que Deus mandou sair 

de sua casa e ir para outro lugar? Resposta: Abraão. 

2. O que Deus prometeu a Abraão? Resposta: Uma 

terra e um filho. 

3. Por quais razões as promessas de Deus feitas à 

Abraão pareciam difíceis de acontecer? Resposta: 

Porque tinha pessoas morando na terra e a mulher 

de Abraão não podia ter filhos. 

 

 

 

 

4. O que Deus mostrou para Abraão para ele crer 

que teria uma família grande? Resposta: As estrelas 

do céu. 

5. Quantos anos Abraão tinha quando seu filho 

nasceu? Resposta: 100 anos. 

6. Qual era o nome do filho de Abraão? Resposta: 

Isaque. 

7. Deus mente? Resposta: Não. 

8. O que acontece quando Deus promete alguma 

coisa? Resposta: Deus cumpre o que Ele promete. 

9. O que significa “confiar” em Deus? Resposta: 

Confiar em Deus significa acreditar que Ele vai fazer 

tudo aquilo que prometeu.  Quanto tempo dura a 

Palavra de Deus? Resposta: A Palavra de Deus dura 

para sempre! 

 

ORAÇÃO: 

Termine com uma oração agradecendo a Deus pelo 

encontro. 

 

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.  

A EBD MINI está de volta! Incentive os pais das crianças 

da sua célula a levarem seus filhos. Aos domingos às 

10h30 no Centro de Celebrações. É necessário fazer 

inscrição. 

O Culto da manhã agora 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. Fale com as famílias. É necessário fazer inscrição 

para participar. 

Lembre-se de responder o relatório no app. 

 

Tenha uma semana abençoada! 
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