
 

ROTEIRO DE                           

CÉLULA KIDS 
 

Referente à ministração do dia: 28/04/2019 

 

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. 

 

RELÓGIO DE ORAÇÃO: 

• Despertamento espiritual das igrejas, famílias, células, 

líderes de células, pastores, vida financeira da Igreja; 

• Ministério Infantil – Lideres, voluntários e visitantes; 

• Famílias: Relacionamentos totalmente restaurados; 

• Escola: Salvação aos amigos e professores; 

• Saúde: Cura e libertação. 

Informar sobre: 

• Sexta: Culto + Treinamento de Célula Kids - 20:00 

• Sábados: Culto Juventude m.HOLY – 19:00 

• Domingo:  

• Coral Kids – 09:00 

• EBDA Kids – Escola Bíblica Dominical Alameda Kids – 10:00 

• Alameda Júnior – 18:30 

 

 

BRILHO CELESTIAL  
  
PREPARE-SE BEM... 
 
 Escreva em papéis separados as frases “O que você acha?” e cole 
nas paredes de sua casa ou posicione no chão: 

• O QUE ACONTECE QUANDO MORRE UM SER HUMANO? 

• SERÁ QUE MORRER DOI? POR QUE SIM? POR QUE NÃO? 

• COMO VOCÊ SABE QUE ALGO ESTÁ MORTO? 

• É POSSÍVEL QUE ALGUÉM OU ALGUMA COISA VOLTE A VIVER 
DEPOIS DE MORTO? 

 
I – FICA A DICA:  
 
 Se você pudesse pedir explicações a Deus sobre a vida após a morte, 
o que você perguntaria?  (Permita que as crianças e juniores compartilhem 
suas questões). O fato de a morte ser um assunto desconhecido o torna 
mais assustador. As pessoas formaram tantas teorias sobre o que 
acontece após a morte justamente pelo fato de que os mortos não podem 
voltar aqui nos falar a respeito de como é depois que morremos. 
 “Espirito”: O espirito é aquilo que você é na verdade. É aquela parte 
que fica feliz quando você obedece a Deus e triste quando não o faz. É a 
parte de você que diz a Deus que o ama, mesmo sem falar em voz alta. 
Ninguém pode ver seu espirito, e seu corpo é a sua casa terrena. Seu 
espirito nunca morre. 
 
 

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:  

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. (Sugestão: criar um Caderno ou Diário de Oração de sua 

Célula). 

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

(Conseguiram cumprir os desafios?). 

6- Quebra-Gelo:  Roda de conversa – X da Questão: No inicio do roteiro, 

colocamos algumas perguntas; 

 Inicie com estas perguntas, ouça as respostas e depois anote-as; é muito importante que você envie para a 

nós (Supervisor ou Líder), pois precisamos saber quais conflitos e dúvidas as crianças e juniores tem enfrentado em 

seus corações, com isso podemos elaborar roteiros efetivos e com estratégias adequadas para que você possa 

desenvolver no grupo celular. 

 

III - AO LÍDER 

 

 Algumas pessoas acreditam que não há vida após a morte. Dizem que só existe vida aqui na terra. Dizem 

que que quando uma pessoa morre, espirito e corpo estão mortos. O final é igual para todos, tantos bons como maus. 

[TÍTULO DA 

BARRA LATERAL] 

Resumo da Ministração 

Iremos conversar sobre as 

crenças que as pessoas têm a 

respeito de vida e morte e o que 

a Bíblia nos ensina sobre esses 

assuntos tão importantes. . 

Objetivo: As crianças e juniores 

da sua célula irão entender que 

a Palavra de Deus nos ensina 

sobre a vida após a morte. 

Verdade Central Relacionada:  

Posso crescer através de 

experiências dolorosas. 

Texto base:  1Coríntios 15:42-

44; 1Tessalonicenses 4:13-18 

 

 



 

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

 www.igrejabatistaalameda.com.br 

 

Os saduceus, da época de Jesus, criam desta forma. Eles também não criam em demônios e anjos. 

 Quem eram os fariseus e saduceus? 

 Os fariseus e saduceus eram dois partidos religiosos que interpretavam a Lei de Deus de forma diferente. Os 

fariseus eram judeus zelosos, com muitas regras, e os saduceus eram sacerdotes que tentavam incorporar ideias 

gregas no judaísmo. Jesus reprovou das práticas tanto dos fariseus como dos saduceus. Os fariseus e saduceus 

surgiram nos anos entre o retorno do exílio na Babilônia e a vida de Jesus. 

 Os saduceus: os saduceus eram uma elite religiosa de sacerdotes. Eles controlavam tudo que acontecia no 

Templo e tinham grande influência política. O poder dos saduceus vinha de sua preocupação em manter boas 

relações com os invasores romanos. 

 Para os saduceus, só os primeiros cinco livros do Velho Testamento (conhecidos como a Torá ou o 

Pentateuco) tinham autoridade divina. Eles não focavam tanto em todas as regras dos fariseus e acreditavam que 

podiam incorporar ideais gregos no judaísmo. Os saduceus não se davam bem com os fariseus. 

 Jesus condenou os saduceus porque não acreditavam na ressurreição. Eles também ignoravam o mundo 

espiritual e muitas vezes se preocupavam mais com o poder político que com a obediência a Deus (Atos dos Apóstolos 

23:8). Quando o Templo foi destruído os saduceus deixaram de existir. 

 O que aprendemos com os fariseus e saduceus? 

 Podemos aprender com os fariseus e saduceus evitando seus erros. Os dois grupos caíram em extremos. Os 

saduceus reduziram sua religião ao minimalismo, uma fachada religiosa para obter poder político. Os fariseus 

exageraram nas regras, se esquecendo do que é mais importante. Os dois grupos se afastaram de Deus e tinham 

prioridades erradas. Eles também não tinham a humildade para aceitar que podiam estar errados. Quando Jesus os 

repreendeu, em vez de se arrependerem os dois grupos se uniram para o matar! (Mateus 21:45-46) 

 

IV – INTRODUÇÃO 

 

 O céu é o lugar especial onde Deus está. É um lugar de alegria, onde as pessoas que confiam em Jesus irão 

desfrutar de uma vida de eterna convivência com Deus. O inferno é o lugar de Satanás. Para esse lugar de sofrimento 

irão aqueles que rejeitarem a salvação de Deus através de Jesus. Estarão eternamente separados de Deus. 

 

DOURADA 

O QUE ESTA PÁGINA ENSINA 

Quem é Deus 
1. Criador – Ele fez você 
2. Amor – Ele ama você 
3. Céu 
4. Santo 

VERSÍCULOS BIBLÍCOS João 3:16ª 

COMO EXPLICAR ESTAS VERDADES 

Explique quem Deus é: Ele fez tudo – as árvores, as 
montanhas. Ele fez você. Deus o amo e está preparando 
um lugar no Céu para Seus filhos. Ele é santo, ou puro, e 
Sua casa no Céu é também pura. 

ASSOCIAÇÕES SUGERIDAS 
“Mas existe uma coisa que nunca pode entrar no Céu. É o 
pecado. 

 

 

V – ANDAMENTO 

V = Versículo VV = Versículos 

 

 Quando Jesus ressuscitou, tinha espirito e corpo físico. Isso nos leva a crer que tanto o corpo quando o 

espirito podem viver para sempre. Somente Jesus ressuscitou e não morreu novamente. Por essa razão, temos de 

olhar para ele como orientação sobre a vida após a morte. Baseados em seu exemplo, os cristãos creem tanto no 

corpo como o espirito para uma vida eterna no céu ou no inferno, dependendo do que as pessoas decidiram sobre 

Jesus enquanto estavam em sua vida terrena. Aquele que aceitaram seu sacrifício pelos pecados através de sua 

morte na cruz e o seguiram irão para o céu. Os que rejeitaram sua salvação, vivendo apenas para si mesmos, irão 

para o inferno. 

 “Mesmo que ninguém tenha todas as respostas sobre a vida após a morte, Deus deixou par anos algumas 

postas na Bíblia”. 
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VI –Clímax 

 E para entendemos tudo isso, vamos abrir nossas Bíblias em 1Coríntios 15:42-44. Vamos decidir o que será 

ANTES e DEPOIS. Peça para cada criança ou junior lerem em voz alta e alternados, depois decidam qual coluna 

será mais apropriado inserir as verdades Bíblicas. 

• ANTES  

Os corpos morrem e se deterioram; 

Os corpos não têm honra; 

Os corpos são fracos; 

Os corpos são naturais/físicos. 

• DEPOIS 

Os corpos nunca morrem ou se deterioram; 

Os corpos são cheios de glória; 

Os corpos têm poder; 

Os corpos são espirituais. 

 

VII – FINAL 

  

 Reveja brevemente as coisas que Jesus podia fazer depois da ressureição/ressurreto, como: falar, comer, 

aparecer repentinamente, desaparecer, mesmo quando em salas com a porta fechada, reaparecer muitos quilômetros 

distantes de onde estava antes. Seu novo corpo espiritual não sentia mais dor e possuía um novo poder.  

  

Desafio: 

 

• #Qual é o titulo especial que Jesus recebe, logo após ressuscitar?  Apocalipse 1:5: “primogênito 

dentro os mortos”. Jesus está vivo e nunca mais vai morrer. 

  

Nota: Esteja atento as crianças e juniores de sua célula que ainda não receberam Jesus como 

Salvador e estejam querendo fazê-lo. Ajude-os a entender quem é Jesus e o que fez na cruz, 

conhecendo seu amor e a necessidade que tem do perdão. Faça-os orar com você. Os versículos 

que podem ajudar são: Romanos 3:23; 5:8; 6:23; 10:9-10. 

 

 

Leandro Miranda Cordeiro 
Coordenador de Juniores 


