
 
 

DEUS SABE O TEMPO CERTO DE TUDO 
ROTEIRO DAS CÉLULAS --- Lição 23/2019 
Texto bíblico: Gálatas 2:1 

 
Depois, passados quatorze anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, 
levando também comigo Tito.  Gálatas 2:1 

 
Não há nenhuma frase no Livro Sagrado que seja apenas para composição gramatical; tudo tem um sentido e 
carrega uma mensagem. Esse texto da carta aos Gálatas nos chama atenção para o tempo que Paulo ficou sem 
subir à Jerusalém: 14 anos! 
 
Uma infinidade de coisas na vida leva muito tempo para acontecer. 
Tudo está passando rápido demais, queremos todas as coisas imediatas. A vida moderna é repleta de correria 
e facilidades tecnológicas, mas continua valendo que muitas coisas demandam tempo longo.  
 
Paulo não era qualquer um. Ele foi perseguidor dos cristãos, um líder daquela sociedade em sua época, repleto 
de prestígio. Foi alcançado pelo Senhor, transformado em um apóstolo de Cristo, escolhido para alcançar os 
gentios. O texto de Gálatas nos revela que ele teve que esperar 14 anos para voltar à Jerusalém. 
 
Se pensarmos na vida de um pai, quanto tempo demora para que ele veja tantas coisas?  
Filhos, netos, bisnetos... 
 
A Palavra de Deus nos garante que nada em nossas vidas está fora do controle de Deus, tudo tem o seu tempo 
certo debaixo do céu. 
“Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu.”  Eclesiastes 3:1 
 
Contra o imediatismo deste mundo, nossa atitude precisa ser de fé, crendo nos planos e governo do Senhor. 
 
Nestes dias em que as notícias fakes invadiram as mídias, acabamos acreditando nas mentiras do inimigo e 
desacreditando das verdades de Deus.  
 
Quantas vezes o diabo sopra em nossos ouvidos que nossos sonhos não darão certo, não acontecerão. É 
fundamental crermos que se Deus nos deu um sonho, Ele nos capacitará em tudo e no tempo certo colheremos 
os frutos da nossa fé. 
 
Tem muitas coisas que esperaremos muito tempo para ver florescer, mas aquilo que Deus nos deu, certamente 
colheremos! 
 
TEM MUITAS COISAS DE DEUS QUE DEMORAM MUITO TEMPO! 
Quanto tempo Abraão esperou para ver a promessa de Deus se cumprir?  
“E era Abraão da idade de cem anos, quando lhe nasceu Isaque seu filho.” Gênesis 21:5  
 
Deus é o “Ancião de dias”. Ele não se limita a quantidade deles. Ele é o Senhor do tempo! 
 
Tem coisas que você planta e colhe logo. Veja a cebolinha.  
Outras, demora muitos anos. Uma árvore frondosa, que dará sombra, frutos, coisas que você não terá com 
uma cebolinha. 
Lembre-se que fomos feitos para a eternidade, portanto, não nos limitamos a muito ou pouco tempo. 
 
Deus é o Senhor do tempo, o “Ancião de dias”!  
Deus sabe o tempo certo de tudo! 
 
 
Dediquem um tempo ao final para oração e adoração. 
 
 
 



Queridos Líderes de Células, 
 
Contamos com sua colaboração para aprimorarmos a comunicação e divulgação dos eventos da Igreja.  
 
 
Avisos importantes para este mês de agosto: 
 

 Congresso FIRMES – Identidade e Propósito / Participação Pr. Pedro Estrella 
24-ago-19 – SÁBADO – de 14:30 às 22:00 h 
 
 

 Seminário Vencendo a Ira do Ministério Veredas Antigas – faça a sua inscrição com Luciene e Doris. 
 

30-ago-19 SEXTA-FEIRA 19:30 ÀS 21:30 

31-ago-19 SÁBADO 08:00 ÀS 18:30 

 
 

 Teremos Daniel de Souza nos dias 16 a 18/08, horários a confirmar. Fique ligado! 
 

 
** CULTOS DE ORAÇÃO - TODA TERÇA-FEIRA - 20 HORAS ** 
 
 


