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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): 1) Em alguma vez na sua vida, você já pensou que Deus estivesse errando 

com relação a você? 2) Você já se sentiu, apesar de andar com Deus, meio desencontrado com o querer Dele? 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou 

colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (30 minutos): Texto Bíblico – Hebreus 11.8-12 

 

O autor aos hebreus, quando descreveu os exemplos de fé da história bíblica, trouxe o exemplo da história de Abraão. 

Em todo esse contexto, Deus estava mexendo com a vida de Abraão. Deus o chamou e fez uma promessa. às vezes não 

entendemos o modo como Deus age, é porque ele não age de acordo com o nosso tempo e o nosso querer. Na 

verdade, Deus age no tempo Dele e conforme Ele quer. O que nunca podemos fazer é achar que Deus está errado e nós 

estamos certos. Deus está sempre certo, e age de maneira correta para nos dar grandes e maiores bênçãos. O que 

podemos aprender com a vida de Abraão, que demonstra que Deus sempre faz a coisas certas? 

 

1. Deus SEMPRE faz a coisa certa ainda que para isso, LEVE MUITO TEMPO (Gênesis 12.1-3). O cumprimento dessa 

promessa iria trazer-lhe grande alegria. Mas, depois de dez anos, Deus ainda não havia cumprido essa promessa. Depois 

de dez anos de espera e inúmeras provações, Abraão quis saber se o acordo de Deus com ele continuava de pé (Gênesis 

12.1,5-6). Deus confirmou a Abraão as promessas que lhe havia feito. Aprendemos aqui então o seguinte: Ainda que o 

tempo possa parecer longo para nós, Deus sempre faz o que é certo e sempre cumpre a sua promessa. Deus queria a 

total confiança de Abraão. E isso só acontece por meio do teste da espera. Deus fará tudo certo, ainda que para isso leve, 

aos nossos olhos, muito tempo. 

 

2. Deus SEMPRE faz a coisa certa ainda que o que ELE DIZ PAREÇA ABSURDO (Gênesis 18.10,12). Aos olhos de Sara, essa 

notícia era tão absurda, que ela riu e perguntou se uma coisa dessas poderia acontecer a dois idosos. Mas, o riso de Sara 

foi marcado pela incredulidade, mesmo que depois ela tenha negado. É claro que, quando duvidamos de Deus, 

questionamos tanto a veracidade da promessa quanto à capacidade de Deus realizá-la (Gênesis 18.14). Ler também Jó 

42.2; Jeremias 32.17,27; Lucas 1.37; Efésios 3.20. Sendo assim, se Deus fez uma promessa, você pode ter a certeza de que 

por mais que ela pareça absurda aos teus olhos, Ele tem o poder de cumpri-las e continuará sendo fiel, mesmo que nós 

não continuemos. 

 

3. Deus SEMPRE faz a coisa certa ainda que a nossa FÉ PRECISE SER TESTADA (Hebreus 11.17-19). Nestes versos lidos, 

temos mais um momento tremendo na vida desse servo de Deus. Abraão agora é convidado por Deus a entregá-lo 

aquilo que lhe era mais precioso e que tinha sido alvo de tantos anos de oração e espera. Deus manda que Abraão lhe 

devolva o filho da promessa. Mas, desta vez, Abraão não questionou, nem duvidou. Ele simplesmente levantou-se cedo 

na manhã seguinte, pegou a lenha, o fogo, o cutelo e foi com seu filho para Moriá, foi obedecer ao que Deus lhe havia 

pedido. A FÉ NÃO EXIGE EXPLICAÇÕES; A FÉ DESCANÇA NAS PROMESSAS. Às vezes não compreendemos o que Deus 

está fazendo em nossas vidas. Não compreendemos as lutas de nossa fé, as mudanças de situação, os altos e baixos da 

vida, as situações boas e ruins que passamos. Deus está no controle, e Ele sempre faz tudo certo, ainda que nós não 

compreendamos. 

  

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa de Jesus, que é o único caminho certo para o homem perdido. Fale 

de Jesus para ela e seja um canal usado por Deus para essa restauração. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a nas 

suas necessidades. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

RECADO PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA: Preste atenção: 1) Provavelmente nos dias 19 e 20 de fevereiro estaremos 

realizando um Congresso de Células em nossa igreja. Ore por isso, convide pessoas e participe também. 


