ROTEIRO DE

Visão

CÉLULA KIDS

Cada crente um discípulo. Cada casa uma igreja.

Referente à ministração do dia: 21/04/2019

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.

[TÍTULO DA
BARRA LATERAL]
Resumo da Ministração
A missão principal de Jesus foi
levar sobre si nossos pecados e
dores, conforme previsto por
Isaías (capítulo 53). Por estes
motivos, podemos até mesmo
considerar que a Páscoa cristã
tem um significado mais forte
que o próprio Natal, pois, na
Páscoa comemora-se o grande
diferencial de Jesus em relação
a outros profetas e “deuses”, o
fato de Jesus ter ressurgido da
morte, o que nenhum outro fez.

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

RESSURREIÇÃO!
A ressurreição de Jesus
Quando Jesus ressuscitou, ele não voltou a morrer. Jesus ainda está
vivo hoje! Com sua ressurreição, Jesus venceu o poder da morte. O preço
que ele pagou na cruz por nossos pecados foi mais que suficiente, por
isso ele não podia continuar morto (Atos dos Apóstolos 2:24). Agora ele
vive para sempre.
A ressurreição de Jesus mudou o mundo. Esse ato poderoso de Deus
mostrou que nada é impossível. Se Jesus levou os pecados de todo o
mundo e ressuscitou, todos podem ser salvos! Não existe pecado que não
pode ser perdoado, se nos arrependermos.
Jesus é a prova que a ressurreição dos mortos é real (Romanos
8:11). Assim como Jesus ressuscitou, um dia todos os salvos
ressuscitarão e viverão para sempre!
I – FICA A DICA: A história da Páscoa, descrita nos Evangelhos bíblicos,
foi contada aqui por meio de materiais escolares.

Objetivo: As crianças que ainda
não conhecem Cristo devem
confiar que Jesus morreu e
ressuscitou
pelos
nossos
pecados.
Verdade Central Relacionada:
Porque Deus amou o mundo de
tal maneira que deu o seu Filho
unigênito, para que todo aquele
que nele crê não pereça, mas
tenha a vida eterna. João 3:16

II – CRONOGRAMA

*
1- Recepção / Bate-papo (Receba as crianças e juniores, cumprimenteas e converse um pouco com elas sobre a sua semana).
Texto base:
2- Louvor / Adoração: A Casa É Sua - Julliany Souza + Léo Brandão | Casa Worship
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: Após assistir o vídeo – Fica a Dica, separe os materiais escolares e deixe exposto, em uma mesa
ou no chão, assim você consegue recordar e lembrar de todos os pontos que irá abordar na célula. Apresente os itens
do material escolar as crianças, dizendo o que cada um representa.
III - AO LÍDER
Muitos não entendem a verdadeira mensagem da cruz. O grande amor de Deus em favor do homem perdido.
• ➢ Paulo disse: “Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo...”

•

➢ A cruz nos faz recordar de quem éramos. (Efésios 2:1-3)

•

➢ A cruz revela o preço pago por Deus, em Cristo, em favor do perdão dos nossos pecados.

•

➢ A cruz é o maior desafio a razão humana, onde o amor de Deus responde as profundas necessidades do
coração do perdido, perdoando, libertando e reconciliando-o com Deus.
➢ A cruz é loucura para o homem, mas é o poder de Deus para sua salvação. (1º Coríntios 1:18-21)

•

IV – INTRODUÇÃO
Quem aqui já ficou muito triste porque alguém foi embora? Pode ser um amigo que se mudou, um colega que
mudou de escola, um primo que mudou de cidade, ou até mesmo alguém da família que faleceu. (Permita que as
crianças responderem e darem exemplos). Hoje vamos ver como uma mulher ficou muito triste porque seu grande
amigo foi levado embora.
No último encontro, vimos que Jesus havia sido crucificado. Ele foi levado para a cruz e ficou ali até
morrer. Depois de sua morte, Jesus foi levado para ser sepultado. Naquela época, as pessoas não eram enterradas
em cemitérios como hoje em dia. Os mortos eram simplesmente levados a uma caverna que pudessem tampar com
uma pedra grande. Assim, o corpo ficava guardado e os animais da selva não destruíam o corpo do falecido. Além
disso, para tentar preservar o corpo, não deixar o corpo estragar rapidamente, os corpos eram lavados com perfumes
e outros produtos, para não estragarem rapidamente.
V – ANDAMENTO
V = Versículo VV = Versículos
O corpo de Jesus foi levado para uma caverna e este túmulo tinha uma enorme pedra, que só era aberto com
ajuda de vários homens. Três dias depois que Jesus havia morrido era um domingo de Páscoa e uma mulher chamada
Maria Madalena juntou alguns produtos para ir passar no corpo de Jesus. Naquela época, quando alguém morria, as
pessoas que gostavam daquela pessoa passavam perfumes no corpo da pessoa morta alguns dias depois, para
conservar o corpo. Jesus tinha ajudado muito Maria Madalena e ela era grande amiga de Jesus (Lucas 8:2 e Marcos
16:9). Mesmo sendo santo e perfeito, Jesus não ficava longe das pessoas pecadores, ele se aproximava e ensinava
muitas coisas. Jesus está sempre disposto a estar conosco, por isso, morreu na cruz para nos perdoar de nossos
pecados, para que todos nós tenhamos a chance de viver ao lado dele na vida eterna.
Quando Jesus morreu, o imperador Pilatos tinha colocado guardas no túmulo de Jesus, ele não queria que
as pessoas roubassem o corpo dele e depois ficassem falando que ele tinha ressuscitado.
Quando Maria Madalena estava chegando no túmulo, ela estava percebendo que tinha algo de errado, pois
a pedra que tampava o túmulo estava mexida, não estava no lugar. Ao ver que o corpo não estava lá e nem os
guardas, Maria Madalena foi correndo avisar outros dois grandes amigos, e discípulos de Jesus, Pedro e João. Ela
estava com medo de que alguém tivesse roubado o corpo de Jesus. Pedro e João correram até o túmulo e acharam
os lençóis que cobriam o corpo de Jesus dobrados. Então eles ficaram sem entender, porque se alguém tivesse
roubado o corpo de Jesus não teria o cuidado de dobrar os lençóis. Pedro e João foram embora para investigarem o
caso e Maria Madalena ficou ali chorando. Ela estava se sentindo culpada.
Muitas vezes, quando nós pecamos, nós também nos sentimos culpados e abandonados, achando que Deus
não cuidará mais de nós, mas mesmo quando pecamos e nos sentindo abandonado, Deus está conosco e quer nos
ajudar.
Naquele momento Maria estava chorando muito e quando olhou de novo para o túmulo viu duas pessoas,
que lhes disse para não chorar, pois ninguém tinha roubado o corpo de Jesus, mas ele tinha ressuscitado. Maria
Madalena não estava entendendo bem o que eles queriam dizer, ao falar da ressurreição de Jesus, pois ela não sabia
que aqueles dois homens, na verdade, eram dois anjos.
Sem entender o que eles falaram, Maria Madalena continuou chorando, e outra pessoa chegou perto dela e
perguntou por que ela chorava. Ela pensou que fosse um jardineiro, que cuidava daquela área e disse, eu queria que
o corpo deste homem, Jesus, estivesse aqui, mas não está. Então o jardineiro chamou-a pelo nome “Maria”. Ela então
olhou com cuidado para o jardineiro e viu que ele era, na verdade, Jesus. Então ela, gritou “mestre”. Então ela
começou a entender sobre a ressurreição de Jesus. Ela reconheceu o Filho de Deus e ficou muito feliz porque voltou
a ter esperança na vida eterna.
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VI –Clímax
A Vitória Da Cruz | DVD Para Adorar ao Senhor | Crianças Diante do Trono
Para ir além... Na Bíblia, Rabôni significa Mestre. Rabôni tem o mesmo significado que Rabi e era um título
dado a professores da lei judaica. Jesus foi chamado Rabôni (João 20:16).
A ressurreição de Jesus não serviu apenas para salvar Maria Madalena, mas sim todos os nossos pecados.
Quando ele ressurgiu dos mortos, Jesus estava mostrando que tem poder até para vencer a morte e dar a vida eterna
para todos os que nele crerem.
VII – FINAL
Jesus pediu à Maria Madalena que ela contasse a todos que ela tinha visto a ressurreição de Jesus para que
todos pudessem entender que ele realmente era o filho de Deus e tem poder para nos salvar da morte, nos dando a
vida eterna.
Da mesma forma, quando ouvimos sobre o amor de Jesus, podemos contar aos outros sobre isso para que
todos tenham esperança de ver seus pecados perdoados para que tenham a vida eterna.

Desafio:
•

#ENTREGA - Se você entende que Jesus morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna, você
pode orar para que ele perdoe os seus pecados e seja o Senhor de sua vida. ORE!

Leandro Miranda Cordeiro
Coordenador de Juniores

