
 
 

ROTEIRO 

DE CÉLULA KIDS 
 

 

  Referente à ministração do dia: 07/04/2019 

 

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. 

 

CRESCENDO ATRAVÉS DO SOFRIMENTO!  

  
 

 Falar sobre suicídio num ambiente seguro e amoro vai dar às crianças 
e juniores “conflituosos” uma oportunidade de pedirem ajuda. Durante os 
estudos dirigidos na célula, as crianças e juniores vão substituir o medo e 
a desesperança por compreensão e pela gloriosa esperança que os 
cristãos têm em Deus e em sua provisão.  

 
 
I – FICA A DICA:  
 
PROBLEMA: Em decorrência do pecado de Davi com Bate-Seba, a 

vida da criança que ela gerou de Davi foi tomada. De acordo com 2 
Samuel 12:15, foi o Senhor que a feriu com uma enfermidade, de forma 
que veio ela a morrer. Como um Deus amoroso poderia então cometer tal 
ato? 

 
SOLUÇÃO: Tirar a vida daquela criança não foi um juízo sobre ela, 

mas sobre Davi. A Palavra de Deus assegura-nos que a morte não é o 
fim, Esta passagem, em particular, indica que aquele filho de Davi foi 
levado ao céu pela sua morte (veja os comentários de 2 Samuel 12:23), 
Com isso, a criança provavelmente foi poupada de uma vida de tristezas 
e de problemas, por ser bastarda, nascida de um relacionamento ilícito de 
Davi com Bale Seba. 

 
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: Fernandinho - Seu Nome é Jesus. 

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:  DOR COM PROPÓSITO  (Clique aqui para ser 

direcionado ao vídeo). 

 

 

III - AO LÍDER 

 

 A fé de Davi num Deus todo amoroso é ilustrada 

claramente nos versículos 22 e 23. Enquanto a criança estava viva, Davi 

jejuou e chorou na esperança de que Deus graciosamente permitisse que 

ela vivesse. Entretanto, quando a criança morreu Davi confiou na bondade 

de Deus para leva-la com ele ao céu, crendo que um dia ali se reuniriam. 

 

 

  

[TÍTULO DA 

BARRA LATERAL] 

Resumo da Ministração 

 Teremos a 

oportunidade de conversar 

abertamente com os Juniores 

sobre a universalidade do 

sofrimento e discutir sobre a 

verdade de que Deus é capaz de 

nos ajudar a crescer através do 

sofrimento. Falaremos também 

sobre as etapas pelas quais 

passamos quando sofremos, 

estando melhores equipados 

para auxiliar os que sofrem. 

Objetivo: Entender as etapas 

do processo de sofrimento, 

bem como apoiar as pessoas 

que estão sofrendo.  

Verdade Central Relacionada: 

Posso crescer através de 

Experiências dolorosas. 

Texto base: Considero que os 

nossos sofrimentos atuais não 

podem ser comparados com a 

glória que em nós será revelada. 

Romanos 8:18 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d2L-TnY-ghw
https://www.youtube.com/watch?v=xHHkT11RNss
https://www.youtube.com/watch?v=7NWDyBHjAlM
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IV – INTRODUÇÃO 

 

 Meus sentimentos? 

 

Quais são algumas coisas pelas quais ficamos de luto? 

 *Permita que cada um responda. (Morte de alguém, morte de um animal de estimação, perda de um amigo, perda de um objetivo 

ou esperança [por exemplo, um atleta sofre um acidente que acaba com sua carreira], divórcio dos pais, doenças pessoais, 

consequência de drogas).    

 

Como você se sentiria se perdesse algo muito importante? 

*Anotar as respostas caso for algo considerado, grave ou sério e notificar a liderança* 

 

O que você acha que as pessoas fazem quando isso lhes acontece? 

 (Choram, aceitam e continuam em frente, ficam com raiva, agem como se nada tivesse acontecido.) 

 

 Muitos dos sentimentos que vocês representaram aqui estão relacionados com sofrimento e luto. Apesar de 

sempre associamos o luto com a morte, ele pode vir por causa de uma perda de qualquer espécie.  

Hoje iremos ver essas etapas e conversar sobre como podemos ajudar a nós mesmos e aos outros. 

 

 

V – ANDAMENTO 

V = Versículo VV = Versículos 

 

Para este encontro vou sugerir uma atividade que se encontra no final do roteiro, distribua cópias da folha “O ponto 

de vista de um Pai” – extraído do livro Série “Crescendo e Aprendendo” Vida Nova. Trata-se de um diário imaginário 

(apesar de a história ser verdadeira) que o rei Davi poderia ter escrito quando seu filho morreu. Faça sua célula 

revezar na leitura.  

 

Baseados no diário, o que vocês acham que Davi sentia por seu filho?  

(Ele o amava, queria cuidar bem dele, estava triste por sua doença). 

 

Davi achava que ele era culpado pela doença do filho. Ele estava arrependido por ter pecado, mas Deus já 

havia restaurado o relacionamento entre eles. Mesmo assim, Davi ainda se sentia culpado. 

 

O que Davi pediu para Deus fazer? (Poupar a vida do bebê). 

Como Davi se sentia com relação a Deus, em suas próximas anotações no diário? (Com raiva). 

 

Apesar de esse sentimento não estar mencionado na Bíblia, ele deve ter sentido raiva associada à culpa, 

achando que quem deveria morrer naquela situação era ele e não a criança. 

 

Leia 2Samuel 12:17 - De que forma os amigos de Davi reagiram ao seu comportamento? (insistiam para 

que comesse e se levantasse do chão). 

 

Quando não entendemos o que acontece com a pessoa que está em sofrimento, algumas vezes tentamos 

provar-lhe que está errada. Muitas vezes, o melhor que temos a fazer é ouvi-la ou mostra-lhe que a apoiamos, 

somente ficando a seu lado. Se os amigos de Davi tivessem tentado isso, o que poderiam ter feito para 

consolá-lo? (Orado com ele, sentado a seu lado, se oferecido para jejuar com ele). 

 

 

VI –Clímax 

 

Davi aceitou a vontade de Deus. Ele cresceu através da experiência do sofrimento. O luto de Davi ajudou-o a 

conhecer melhor a Deus como doador da vida. Através disso aprendeu o que é realmente importante na vida. Também 

teve um relacionamento mais profundo com Deus que se revelou nos salmos que escreveu e que nos confortam e 

abençoam. 

Peça que os Juniores abram suas Bíblias (Lembre-os da importância de trazer a Bíblia) em Romanos 8:18 e leiam o 

versículo juntos. 
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O que vocês acham que Davi pensaria sobre esse versículo? (Concordaria com ele.) Temos em 2Samuel 12:23 o modo 

como Davi o teria escrito.  

 

Que tipo de glória foi revelada na vida de Davi por causa de seu sofrimento? (A promessa de que um dia estará com 

seu filho.) Davi foi confortado em seu sofrimento pela esperança de estar um dia com seu filho o céu. 

 

 

VII – FINAL 

 

 Conclusão 

 

Peça para que formem uma frase e escrevam em um papel ou bloco de anotações. Escolham algo como: 

“Quando estivermos sofrendo, podemos confiar nas promessas de Deus” Faça-os escrever em sua atividade na parte 

de trás da folha: “Ter esperança em Deus e em suas promessas traz grande conforto nos momentos de sofrimento. 

 Não é fácil ser um povo santo, mas somente os santos têm a esperança da vida eterna com Deus. Sejamos 

santos, porque Deus é santo! (1Pedro 14:16). 

 

Desafio: 

 

Como Deus nos revela seu amor através de sua ajuda para que suportemos o sofrimento? 

 Mencione coisas incríveis como: amigos que nos escrevem um telefonam, alguém que nos traz uma refeição, 

a família da igreja que ora por nós, médicos, enfermeiras, hospitais que tratam de nossa dor, conselheiros e pastores 

que nos ajudam a entender o que estamos sentindo. Pense também nas coisas abstratas: a força que Deus nos dá 

para continuarmos, esperança, coragem, as promessas de vida eterna e do lar celestial com Jesus obtidas por seus 

seguidores e pela morte e ressurreição do Salvador. 

 

“Deus está sempre conosco em nossos problemas e pronto nos ajudar a passar por eles” 

 

Quando vocês tiverem a oportunidade de dar apoio a alguém que estiver sofrendo, lembrem-se da ajuda que 

Deus já deu a vocês mesmos e compartilhem com os outros. (Termine com oração de agradecimento a Deus por seu 

amor e conforto em momento de dor). 

 

 

 

Leandro Miranda Cordeiro 
Coordenador de Juniores – Alameda Kids 
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