
 
 

   ROTEIRO 

DE CÉLULA KIDS 
 

Referente à ministração do dia: 01/03/2019 

 

Visão 

 Cada crente um discípulo. Cada casa uma igreja. 

  
 

Missão 

Conquistar nossa geração para Cristo com células que se multipliquem pelo menos uma vez ao ano. 

 

DEUS FALA?  

  
 

 O Senhor deseja que sejamos servos como Samuel e líderes em 
várias áreas de nossa vida. As características de um líder não são apenas 
as que lhe são atribuídas, mas são aquelas que desenvolvemos em nossa 
caminhada de vida. Nossa dedicação poderá nos surpreender no futuro. 
Samuel foi o último e um dos maiores juízes que Israel já teve, sendo, pois, 
um dos líderes mais marcantes e dedicados. Sua obediência e dedicação 
a Deus foi um exemplo. Samuel não era um profeta que pregava “aquilo 
que o povo quer ouvir”, mas aquilo que o povo precisava ouvir, aquilo que 
necessitavam, pois ouvia a Deus. Samuel não profetizava “só vitória” 
como muitos hoje, mas aquilo que ouvia Deus falando. O verdadeiro líder 
intercede a Deus pelos homens, mas não oculta a verdade dos fatos. 
 

 

I – FICA A DICA:  

 

PRINCÍPIO: As crianças podem ouvir a voz de Deus. 

 

VERSÍCULO-CHAVE: “Disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha 

voz; eu as conheço, e elas me seguem”. João 10:27 

 

ALVO: Ensinar que as crianças podem ouvir a voz de Deus no seu 

espírito. Elas devem começar ouvindo a voz da Palavra de Deus.   

  

 

II - CRONOGRAMA 

 

1- Recepção / Bate-papo (Receba as crianças e juniores, cumprimente-

as e converse um pouco com elas sobre a sua semana). 

2- Louvor / Adoração: Quero Ouvir A Voz de Deus | DVD Samuel | 

Crianças Diante do Trono 

3- Oferta: Líder não esqueça de ensinar as crianças que não devemos 

chegar à presença de Deus com as mãos vazias, que devemos trazer 

sempre a nossa oferta de gratidão e de amor a Ele. 

4- Pedidos de Oração: Líder ore por todos da célula e por seus pedidos 

específicos. 

5- Revisão da lição anterior: Faça perguntas da última lição dada. 

(Conseguiram cumprir os desafios?). 

6- Quebra-Gelo:  LIGAÇÃO DIRETA 

MATERIAL: Copo descartável, tesoura e barbante. (se quiser faça uns 

dois ou três “telefones” 

PROCEDIMENTO: Com a tesoura, faça um furo pequeno no fundo do 

copo (por medida de segurança, só o líder deve fazer esse furinho), e passe o barbante (com comprimento de cerca 

de dois metros), dando um nó na ponta, do lado de dentro do copo para o barbante não escapar. Dê o telefone de 

barbante para uma dupla. Vamos fazer uma ligação direta com o nosso colega? Agora cada um vai fazer ligação 

direta com o seu amigo. Como bons profetas, primeiro um vai ouvir o que aprendeu na lição de hoje. Depois que 

ouvir, você vai passar a mensagem para o outro. Troque de dupla e transmita a mensagem para outro amigo.  

MORAL: Deus fala conosco em nosso coração. O profeta é alguém que ouve a voz de Deus, mas também é quem 

fala aos outros o que ele tem ouvido de Deus. 

 

  

 

[TÍTULO DA 

BARRA LATERAL] 

Resumo da Ministração 

Através da vida do profeta 

Samuel podemos tirar alguns 

ensinamentos e lições 

importantes para a nossa vida 

cristã e para todo aquele que 

deseja ser usado por Deus. 

Através da vida deste servo 

podemos identificar algumas 

características daquele “profeta 

que Deus chama” e daquele que 

se autoproclama.  

Objetivo: Possibilitar às 

crianças experiências que as 

levem a reconhecer que o 

conhecimento e a intimidade 

com Deus adquirido através da 

leitura da sua Palavra, da 

oração, da frequência à Igreja 

são necessários para que 

possamos fazer a sua vontade e 

ouvir a voz de Deus. 

Verdade Central Relacionada: 

Ensinar que Deus fala conosco 

através da Bíblia. 

Texto base:  1 Samuel 2:3-21 

 

 



 

IGREJA BATISTA NA ALAMEDA PRINCESA IZABEL 
 (41) 3019-1308  celulas@alameda.org.br   

 www.igrejabatistaalameda.com.br 

 

III - AO LÍDER 

 

 

DEVOCIONAL / MEDITAÇÃO: 

NÃO ESCUTO A VOZ DE DEUS – DEIVE LEONARDO 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=146&v=bIkHEMmuPec 

(Clique neste link, você será encaminhado para o vídeo) 

 

 
IV – INTRODUÇÃO 

 

 Uma das coisas que, as pessoas mais precisam é ouvir a voz de Deus. Na época dos sacerdotes, Deus 

revelava ao seu povo por meio destes líderes, a sua vontade e desejo. Além dos sacerdotes, existiam profetas, que 

ouviam a voz de Deus e transmitiam aquilo que o Pai lhes revelava. 

 Hoje, nós vamos falar sobre um tema chamado ouvindo a voz de Deus. Esperamos que você esteja preparado 

para ouvir aquilo que o pai tem para a sua vida 

 

V – ANDAMENTO 

V = Versículo VV = Versículos 

 

1. Quando Deus deixa de falar com o seu povo. (I Samuel 3:1). 

 O texto nos diz, que naquela época, Deus falava raramente com o seu povo, e as visões eram poucas.           

Por que? 

 Porque o pecado dos sacerdotes daquela época, principalmente Eli e os seus filhos era grande diante dos 

olhos do Senhor. Veja os textos de I Samuel 2:12, I Samuel 2:13 e I Samuel 2:18. 

 A palavra nos diz em Isaías 59:2: “Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus; e 

os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça.” 

 

2. Para que possamos ouvir a voz de Deus, precisamos servi-lo de coração. (I Samuel 3:1). 

 A palavra nos diz que Samuel, mesmo ainda menino, ajudava na adoração ao Senhor. Ele foi consagrado 

para o serviço do Senhor, desde sua infância. Naquela época, quando os pais desejavam que seus filhos servissem 

à Deus no templo, eles o consagravam desde a infância, para o serviço do Senhor (1 Samuel1:12). 

 Para que você possa ouvir a voz de Deus, você precisa servi-Lo, e dedicar a sua vida inteiramente a Ele. 

 

VI –Clímax 

 

Samuel escuta a voz de Deus 

 

 Samuel cresceu na casa de Deus, e junto ao sacerdote Eli, ministrava perante ao Senhor. Em uma certa noite, 

quando Samuel ainda era bem pequeno, o menino ouviu alguém o chamar: “- Samuel!”.  

 Naquela época, ouvir a voz Deus era incomum, então muito obediente, Samuel correu e foi perguntar a Eli o 

motivo dele ter o chamado. Porém, Eli disse que não havia sido ele e o menino tornou a dormir. Depois de algum 

tempo, novamente Samuel ouviu alguém chamar o seu nome e foi até o sacerdote, que mais uma vez disse que não 

era ele. Pela terceira vez, ele escutou o seu nome, questionando Eli porque tinha o chamado, mas não era Eli quem 

estava o chamando. 

 Então, Eli disse a Samuel para que esperasse um pouco e respondesse a essa voz, pois poderia ser Deus. 

E assim aconteceu! Quando o Senhor chamou a Samuel pela quarta vez, logo o menino respondeu: “- Fala, pois o 

teu servo está ouvindo”.1 Samuel 3:10 
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VII – FINAL 

 

 Conclusão 

 

 Deus falou com Samuel quando ele ainda era uma criança. Se Deus falou com Samuel, Ele pode falar hoje 

também. Mas, será que toda criança pode ouvir a voz de Deus? Vejamos o que Jesus disse: “As minhas ovelhas 

escutam a minha voz; eu as conheço, e elas me seguem.” João 10:27. Você também é ovelha de Jesus. Jesus estava 

dizendo que as crianças que pertencem a Ele podem ouvir a Sua voz. Se você tem Jesus no seu coração, você pode 

ouvir a voz de Deus.    

 

Desafio: 

 

• Quem foi que chamou Samuel enquanto ele dormia? Deus! 

• Quem ajudou Samuel a descobrir que era a voz de Deus? O sacerdote Eli. 

• O que Samuel fez depois que Deus o chamou pela terceira vez? Ele respondeu: “Fala Senhor, 

porque teu servo ouve!” 

• Deus fala com crianças hoje? Sim. 

• Como Deus fala? Através da Sua Palavra e também no nosso coração! 

• O que você precisa fazer para ouvir a voz de Deus? Ler e estudar a Bíblia. 

• Deus pode falar alguma coisa diferente do que está escrito na Bíblia? Por quê? Não! Porque a Bíblia 

é a verdade. 

• Quem já ouviu a voz de Deus? Resposta pessoal. 

• O que Deus falou com você? Resposta pessoal. 

• Os profetas ouviam a voz de Deus? Sim. 

• Você crê que é um profeta de Deus? Resposta pessoal. 

• Vamos orar para Deus ajudar cada um a ouvir o que Ele quer falar com você. 


