
 
 

   ROTEIRO 

DE CÉLULA KIDS 
 

Referente à ministração do dia: 17/03/2019 

 

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. 

 

 EU, UM MISSIONÁRIO?  

  
 

  
I – FICA A DICA:  

 

 PRINCIPIO: Deus quer usar as crianças para “semearem” sua 

palavra e orar por aqueles que a semeiam. 

VERSÍCULO-CHAVE: "Que os céus se alegrem e a Terra exulte, e diga-

se entre as nações: O Senhor reina!" (1Cr 16.31). 

ALVO: Ensinar o que é ser missionário e que as crianças podem semear 

a Palavra de Deus em todos os lugares; da mesma forma elas devem, 

paralelamente, orar por aqueles que semeiam a palavra. 

   

 

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: Faça a Terra se Alegrar // JMM 2019 

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 ou faça duplas de oração. 

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

(Conseguiram cumprir os desafios?). 

6- Quebra-Gelo:  Laboratório de Semeadura 

• Materiais: Feijão cru ou milho + quatro xícaras ou copos + um 

saquinho tipo sacola + pedaços de papelão (ou papel alumínio) para 

cobrir cada copo.  

• Desenvolvimento: Os copos ou xícaras podem ser de plástico, vidro 

ou louça. Só não podem ser transparentes. Encha o saquinho de grãos 

de milho ou feijão, ou qualquer outro grão parecido (só não de arroz, pois 

o grão é muito pequeno). Escreva uma etiqueta e cole em cada copo ou 

xícara, com os dizeres: BEIRA DO CAMINHO, SOLO ROCHOSO, SOLO 

ESPINHENTO e TERRA BOA. Encha sua mão de grãos e coloque mais 

ou menos uns 10 grãos no primeiro copo. Mostre os grãos no copo para 

o grupo. Cubra com a outra mão e sacuda várias vezes. Sem ninguém 

perceber, durante o ato de chacoalhar, retire os grãos, e em seguida 

coloque o copo sobre a mesa cobrindo-o com a tampinha de papelão. 

Faça o mesmo com os demais copos, colocando e retirando a mesma 

quantidade de grãos. Quando chegar a vez do copo “terra boa”, coloque a mesma quantidade. Mas, sem 

ninguém perceber, encha-o com muito mais grãos, que já devem estar escondidos na sua mão, a ponto de 

quase encher. Cubra-o também. É interessante que você pratique esse processo antecipadamente, para 

evitar que percebam o “truque”.  

• Desfecho: Faça um suspense e diga: “Agora vamos ver o que aconteceu com a semente plantada em cada 

um deles!” Vá abrindo e mostrando, um por um. Todos vazios! Até chegar a vez do copinho “terra boa”, com 

muitas vezes mais sementes do que a quantidade original. Pergunte o que o grupo achou. Aproveite para falar sobre 

a importância de semearmos em todo tipo de terreno, pois não nos compete saber onde a semente germinará, mas 

somente Deus o sabe, e tantas vezes a semente brota e resiste nos lugares mais improváveis. 
Extraída e adaptada do livro “Dinâmicas: Quebra- gelos e ilustrações” , de Ivanildo Gomes (Editora Premius). 

 

[TÍTULO DA 

BARRA LATERAL] 

Resumo da Ministração 

 O Senhor deseja que 

todos sejamos anunciadores de 

sua palavra. Assim como o 

“Semeador”, ilustrado na Palavra 

em forma de parábola partilhada 

por Jesus, todos devemos ser 

coparticipantes daquilo que Ele 

tem realizado no mundo, isto é, 

anunciar suas Boas Novas, 

orando, promovendo e 

contribuindo, para que aja 

arrependimento; até que Ele 

venha. O Semeador lança a 

semente em todos os “terrenos”, 

esperando sua “germinação”, 

sabendo que quem dá o 

crescimento é Deus, elevando o 

foco da Glória a Ele (1 Co 3.7).

  

Objetivo: Mostrar a importância 

da semeadura e dos solos, de 

acordo com a parábola do 

semeador, de Mateus capítulo 

13. 

Verdade Central Relacionada:  

 

Texto base:  "Que os céus se 

alegrem e a Terra exulte, e diga-

se entre as nações: O Senhor 

reina!" (1Cr 16.31). 

 

 



 

IGREJA BATISTA NA ALAMEDA PRINCESA IZABEL 

 (41) 3019-1308  celulas@alameda.org.br   

 www.igrejabatistaalameda.com.br 

 

 III - AO LÍDER 

 

A OBRA MISSIONÁRIA 

 
Meditação: “faça a terra se alegrar” campanha JMM 2019 
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=U-EdGRvuZi4 

 
 IV – INTRODUÇÃO 

 

 Somos salvos em Cristo, e isto se deve ao fato de termos ouvido Sua Palavra e termos sido convencidos do 

pecado pelo Espirito Santo. Do mesmo modo que fomos salvos por Cristo, por intermédio de sua palavra que gera 

Fé em nossos corações, devemos anunciar suas Boas Notícias, àqueles que necessitam; àqueles que não a 

conhecem.  

 Hoje vamos falar um pouco sobre àqueles que têm semeado a palavra no coração de muita gente, em 

diversos lugares do mundo, isto é, os Missionários, mas que precisam de nossas orações. E como nós, igualmente, 

podemos semear a Palavra de Deus onde quer que estejamos. 

 

 

 

 

V – ANDAMENTO 

V = Versículo VV = Versículos 

 

1. O que é um missionário? O que ele faz? (Ouça cada crianças nesse momento) 

2. Jesus nos ensina sobre a função do missionário na “Parábola do Semeador” 

3. Parábola do Semeador (MATEUS 13.1-23) 

a. Semeador semeia a semente (Palavra do Reino); 

I. Beira do caminho 

• Há quem ouve, mas não entende; 

• Aves comem (Mc 4.4); 

• O maligno retira o que foi semeado. 

II. Solo Rochoso 

• Há quem ouve e recebe com alegria; 

• Não gera raiz;  

• Mas a angústia e perseguição por causa da palavra o escandaliza 

III. Entre espinhos 

• Há quem ouve e dá atenção 

• Semente sufocada e infrutífera. 

• Dominado pelas preocupações e fascínio pelo mundo 

IV. Boa Terra 

• Há quem ouve e a compreende 

• Semente frutifica 

• Dá frutos (novas sementes) 

 

VI –Clímax 

 

 O semeador é todo aquele que semeia a Palavra de Deus. 

 Ele lança a semente do evangelho em todos os lugares onde forem possíveis semear e em todo o tempo 

disponível (2 Tm 4.2). 

 Do mesmo modo, a oração ou intercessão Missionária é necessária para dar coragem, sabedoria, 

discernimento para aqueles que anunciam Sua Palavra. 

 O Espirito Santo é chave fundamental na anunciação, pois é Ele que convocara o Missionário (At 13.1-3), Ele 

quem o capacita (Mt 10.19) e ele quem cuidara da semente lançada (Jo 16.8). 

 

VII – FINAL 
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 Conclusão 

 

 O missionário é aquele que semeia a semente em todos os terrenos e que aguarda o crescimento de cada 

uma. Cristo nos chama para semear a palavra em todos os lugares. Aos nossos vizinhos, colegas de condomínio, de 

sala de aula, até na fila do pão (Jerusalém), àqueles que moram em outras regiões de nossa cidade (Judeia), outros 

países (Samaria) e até aos lugares mais distantes do mundo (confins da Terra) – At 1.8. 

 Do mesmo modo que devemos semear Sua Palavra a todos e em todos os momentos, devemos Orar para 

Deus abençoar aqueles que semeiam a palavra também, principalmente em lugares que é perigoso semear suas 

Boas Notícias (Prof, Vide – Lista Mundial da Perseguição 2019; Portas Abertas). Precisamos orar para que Deus 

ajude os missionários (aqueles que lançam as sementes) em todas as suas necessidades. 

 

Amém! 

 

Desafio: Cada criança ou junior, deve ser desafiada a ofertar. Essa oferta pode ser qualquer valor vinda de sua 

mesada ou valores destinados pelos pais para Dízimos e Ofertas. Para aqueles que não tem “mesada”, você pode 

orientar a ofertar um jogo, uma roupa ou um alimento. Todas essas ofertas devem ser entregues no nosso culto de 

domingo no auditório do Kids. 

 


