ROTEIRO DE

Visão

CÉLULA KIDS

Cada crente um discípulo. Cada casa uma igreja.

Referente à ministração do dia: 12/05/2019

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:
Deus estabeleceu um plano
para nos salvar da morte eterna.
Plano mediante o qual seu Filho
daria a vida em lugar do
pecador.
Deus nos ama “com amor
eterno”, tanto amor que se
dispôs a dar seu Filho para vir
ao mundo e passar pela agonia
da cruz a fim de resgatar a
humanidade perdida.
Objetivo: Conhecer a Deus e o
seu Plano perfeito.
Verdade Central Relacionada:
Conhecer quem é Deus.
1. Criador – Ele fez você
2. Amor – Ele ama você
3. Céu
4. Santo
Texto base: João 3:16

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
•
Culto de Celebração - Alameda Kids – 18:30

O PLANO PERFEITO
Carta aos Pais/Responsáveis:
A Igreja Batista Alameda, é uma igreja que vive em células, portanto,
as células são a base da igreja. Tudo o que acontece na igreja é através
das células, desde o evangelismo até a formação de líderes e pastores.
Os objetivos da célula kids são os mesmos da célula de adultos. Ela
tem como o objetivo o suprimento espiritual das crianças tais como:
comunhão, edificação, serviço, evangelismo.
Semanalmente, nas casas, as crianças têm a oportunidade de ser
ministradas de perto por um líder de célula, e também de ter comunhão
com os outros colegas da mesma idade. As células são uma grande
ferramenta de aprendizado da Palavra, pois além de ouvir a ministração e
a história, decorar o versículo, elas também fazem atividades ou desafios
relacionados ao princípio aplicado. A mensagem da célula é uma
repetição daquilo que foi falado no Domingo – Alameda Kids, e através da
repetição acontece a consolidação.
PREPARE-SE BEM...
"Quem é Deus? O que é Deus? Como podemos conhecê-lo?"
Resposta:
Quem é Deus? - O fato
O fato da existência de Deus é tão visível, tanto através da criação quanto
através da consciência do homem, que a Bíblia chama o ateu de "tolo"
(Salmo 14:1). Assim, a Bíblia nunca tenta provar a existência de Deus,
antes, ela supõe a Sua existência desde o início (Gênesis 1:1). O que a
Bíblia faz é revelar a natureza, o caráter e a obra de Deus.
Quem é Deus? – A Definição
Pensar corretamente sobre Deus é de extrema importância porque uma
falsa ideia sobre Deus é idolatria. Em Salmo 50:21, Deus reprova o ímpio
com esta acusação: "Você pensa que eu sou como você?" Para começar,
uma boa e resumida definição de Deus é "o Ser Supremo, o Criador e
Regente de tudo o que existe; o Ser auto existente que é perfeito em
poder, bondade e sabedoria."

Quem é Deus? - Sua Natureza
Sabemos que certas coisas acerca de Deus são verdadeiras por uma
razão: em Sua misericórdia Ele condescendeu a revelar algumas de Suas
qualidades para nós. Deus é espírito, intangível por natureza (João 4:24).
Deus é Um, mas existe como três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus
Espírito Santo (Mateus 3:16-17). Deus é infinito (1 Timóteo 1:17), incomparável (2 Samuel 7:22) e imutável
(Malaquias 3:6). Deus existe em todos os lugares (Salmos 139:7-12), sabe tudo (Mateus 11:21) e tem todo o
poder e autoridade (Efésios 1; Apocalipse 19:6).
Quem é Deus? – Seu Caráter
Aqui estão algumas das características de Deus como reveladas na Bíblia: Deus é justo (Atos 17:31), amoroso
(Efésios 2:4-5), verdadeiro (João 14:6) e santo (1 João 1:5). Deus mostra compaixão (2 Coríntios 1:3),
misericórdia (Romanos 9:15) e graça (Romanos 5:17). Deus julga o pecado (Salmos 5:5), mas também
oferece o perdão (Salmos 130:4).
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Quem é Deus? - Sua Obra
Não podemos compreender Deus longe de suas obras porque o que Deus faz flui de quem Ele é. Aqui está
uma lista resumida das obras de Deus, passadas, presentes e futuras: Deus criou o mundo (Gênesis 1:1,
Isaías 42:5); Ele ativamente sustenta o mundo (Colossenses 1:17); Ele está executando o Seu plano eterno
(Efésios 1:11) que envolve a redenção do homem da maldição do pecado e da morte (Gálatas 3:13-14); Ele
atrai as pessoas para Cristo (João 6:44); Ele disciplina os Seus filhos (Hebreus 12:6) e Ele julgará o mundo
(Apocalipse 20:11-15).
Quem é Deus? - Um Relacionamento com Ele
Na pessoa do Filho, Deus se encarnou (João 1:14). O Filho de Deus se tornou o Filho do homem e é, portanto,
a "ponte" entre Deus e o homem (João 14:6, 1 Timóteo 2:5). É somente através do Filho que podemos ter o
perdão dos pecados (Efésios 1:7), a reconciliação com Deus (João 15:15, Romanos 5:10) e a salvação eterna
(2 Timóteo 2:10). Em Jesus Cristo, "habita corporalmente toda a plenitude da divindade" (Colossenses 2:9).
Assim, para saber realmente quem é Deus, tudo que temos que fazer é olhar para Jesus.
I – FICA A DICA:

Jesus o Plano Perfeito:
https://www.youtube.com/watch?v=OtDvlKRgJrc
♩ ♪ ♫ ♬ Um plano pra salvar, um pacto pra selar Silêncio no céu Resgate e salvação encheu seu coração

Ele nem hesitou No palco do amor, o autor anunciou A vida e salvação Tudo que ele fez foi obedecer O
plano que Deus escreveu E quando a minha história parecia ter chegado ao fim A sua graça me alcançou
E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz O seu sangue me libertou Jesus, o plano perfeito
Mistério da graça que me transformou O Seu nome é Jesus, nome sobre todos Veio pra salvar, ele me
salvou! ♩ ♪ ♫ ♬
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: Renascer Praise - Jesus, O Plano Perfeito
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: Abraço por 20 segundos e dizer uma palavra de amor e cuidado.
III - AO LÍDER
Como explicar o plano de salvação?
Existem muitas formas de explicar o plano de salvação. Cada
pessoa é diferente, então não existe nenhuma “fórmula mágica”. Por isso,
é importante adaptar a explicação de acordo com a situação e orar pedindo
sabedoria a Deus (Efésios 6:19-20).
Quando você está tentando explicar o plano de salvação:
Explique com amor – tente contar sobre o plano de salvação, mas
tenha sempre respeito e consideração pela pessoa que está ouvindo – 1 Pedro 3:15-16
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Abra espaço para perguntas – não domine a conversa; ouça o que a outra pessoa tem a dizer e procure
entender o que ela precisa
Seja pessoal – o plano de salvação não é uma filosofia abstrata; conte sua experiência pessoal, mostre como
o plano de salvação afeta sua vida
Convide a aceitar Jesus – se a pessoa mostra interesse pelo plano de salvação, explique que ela também
pode aceitar Jesus e, se a pessoa quiser, ajude a orar
Algumas pessoas poderão entender o plano de salvação logo, mas outras vão precisar de mais tempo. Se
uma pessoa está interessada, é bom sugerir fazer alguns estudos bíblicos para saber mais. Não tente forçar ninguém.
O trabalho de convencer e converter pertence a Deus (João 16:7-8).
Atenção: Jesus nos chamou para fazer discípulos, não apenas para explicar o plano de salvação (Mateus
28:19-20). Quando uma pessoa se converte, ela precisa de acompanhamento e ajuda para crescer. Você e a igreja
têm a responsabilidade de ajudar cada novo convertido.
IV – INTRODUÇÃO / ANDAMENTO

DOURADA

O QUE ESTA
PÁGINA ENSINA
VERSÍCULOS
BIBLÍCOS

COMO EXPLICAR
ESTAS VERDADES

ASSOCIAÇÕES
SUGERIDAS

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

João 3:16ª
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.
“Mas existe uma coisa que
nunca pode entrar no Céu.
É o pecado.

ESCURA

O QUE ESTA
PÁGINA ENSINA
VERSÍCULOS
BIBLÍCOS

COMO EXPLICAR
ESTAS VERDADES

ASSOCIAÇÕES
SUGERIDAS

Problema/Necessidade
1. Definição de pecado
2. Exemplos de pecado
3. Nascido do pecado.
4. Separado por Deus

Romanos 3:23
O pecado é tudo aquilo que
não agrada a Deus. Exemplos:
mentir,
ter
mau
comportamento,
roubar.
Nascemos com o “desejo” de
fazer coisas erradas. A Bíblia
diz que o pecado deve ser
castigado. Isto significa ficar
separado de Deus para
sempre.
“Mas Deus tem um plano
maravilhoso para que você e
eu não sejamos castigados
pelos nossos pecados.”

Exemplo:
Tio Leandro: Oi, como vai?
João: Bem, obrigado.
Tio Leandro: Como você se chama?
João: João.
Tio Leandro: Prazer em conhece-lo, João. Meu nome é Leandro (...). Tenho um livro que gostaria de mostrar-lhe.
Esse livro não tem palavras. Só tem cores, mas as cores contam a história verdadeira mais linda que você já ouviu.
Esta história está baseada na Bíblia, o Livro de Deus. Ele nos deu a Bíblia para que possamos aprender mais sobre
Ele.
João: Claro! Parece boa.
Tio Leandro: A página dourada conta a parte mais interessante da história.
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PÁGINA ENSINA

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
•
Culto de Celebração - Alameda Kids – 18:30

VERMELHA

LIMPA

Solução /Caminho
1. O Filho perfeito de Deus
2. Recebeu o nosso castigo
3. Derramou seu sangue
4. Morreu e ressuscitou.
5. Está agora no Céu

Apropriação
1. Convite
Para afastar-se do pecado e de
tentar salvar-se pelo esforce
próprio. Para confiar em
Cristo pela Fé somente.
2. Segurança da Salvação

Hebreus 9:22
1 Coríntios 15:3,4

VERSÍCULOS
BIBLÍCOS

COMO EXPLICAR
ESTAS VERDADES

ASSOCIAÇÕES
SUGERIDAS

O QUE ESTA
PÁGINA ENSINA

João 1:12
Hebreus 13:5b

VERSÍCULOS
BIBLÍCOS

Cristo, o Filho de Deus,
nunca fez nada de errado.
Ele recebeu na cruz,
espontaneamente,
o
castigo que cada pessoa
merecia. Deus colocou
sobre Ele o seu e o meu
pecado. Cristo derramou o
Seu sangue por nós. Ele
morreu, mas não ficou
morto. Jesus ressuscitou e
está agora no Céu.
“Agora por causa do que o
Senhor Jesus fez por você,
seus pecados podem ser
perdoados.”

COMO EXPLICAR
ESTAS VERDADES

ASSOCIAÇÕES
SUGERIDAS

Leia e explique o primeiro
versículo.
Recapitule
a
Mensagem
da
Salvação,
fazendo perguntas. A criança
deve orar, reconhecendo que
pecou, e que deseja deixar o
pecado, confiando só em
Cristo. Dê-lhe segurança: De
quem você é filho? Como
sabe? Leia e explique Hebreus
13:5b,6. O Senhor Jesus vai
abandonar você algum dia?
“Quando você se torna filho de
Deus. Ele quer que você O
conheça melhor.”

III – Clímax (Resultado):

VERDE

O QUE ESTA
PÁGINA ENSINA

VERSÍCULOS
BIBLÍCOS

COMO EXPLICAR
ESTAS VERDADES

ASSOCIAÇÕES
SUGERIDAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Crescimento Espiritual
Confissão de pecado
Crescimento em Cristo
Orar
Ler e obedecer a Bíblia
Testemunhar
Ir à igreja e à Escola Dominical

1 João 1:9
A cor verde nos lembra coisas que crescem.
Agora que já crê no Senhor Jesus Cristo, você
deve crescer nele.
1. Confissão de pecado
2. Crescimento em Cristo
• Explique que a criança deve:
• Orar
• Ler e obedecer à Bíblia
• Ir à igreja e à Escola Dominical
Entregue um folheto. Faça uma oração de
agradecimento. Ore.
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IV – Conclusão:
O plano de salvação é o nome que se dá à explicação sobre a salvação em Jesus. Deus nos ama e criou um plano
para salvar a humanidade do pecado, através de Jesus. Todos que creem em Jesus podem ser salvos.
O plano de salvação é um resumo da mensagem principal da Bíblia, que é:
Deus nos criou e nos ama – Ele criou cada pessoa com carinho e quer nosso bem
Todos pecaram – o castigo do pecado é morrer e ficar eternamente separado de Deus – Romanos 3:23;
Romanos 6:23
Deus não nos abandonou – Deus é justo e castiga todo pecado, mas Ele não quer ficar separado de nós, por
isso Ele criou um plano...
Jesus pagou o preço – Deus enviou Seu único Filho para levar o castigo por todos nós; Jesus não tinha
pecado, mas ele morreu em nosso lugar e ressuscitou no terceiro dia – João 3:16
Qualquer pessoa pode ser salva – Jesus pagou por TODOS os pecados; basta crer e confessá-lo como
salvador para ser salvo! - Romanos 10:9-10
Uma vida nova – quem aceita Jesus como salvador recebe o Espírito Santo e agora vive para Jesus; um dia
os salvos ressuscitarão para a vida eterna, junto de Deus
Esse é o maravilhoso plano de salvação que Deus preparou por amor a nós!

Convite a Salvação:
1. Jesus hoje vive no céu, Ele também quer viver no seu coração. Para isso você precisa
reconhecer que tem pecado e acreditar que Jesus morreu na cruz por seus pecados e que
ressuscitou. Você pode decidir crer agora mesmo.
Ele lhe diz na Bíblia: Para que todo que nele crê tenha a vida eterna... Deus te ofereceu a
vida eterna se acreditar no que Jesus fez. Você deve orar dizendo que reconhece que é
pecador, que Ele morreu na cruz e ressuscitou e agora você se tornou filho de Deus.
Abaixe sua cabeça e feche seus olhos.

Se hoje crê no Senhor Jesus e quer ter a vida eterna me mostre levantando a mão.

Leandro Miranda Cordeiro
Coordenador de Juniores

