Visão

ROTEIRO DE

CÉLULA KIDS

Cada crente um discípulo. Cada casa uma igreja.

Referente à ministração do dia: 02/06/2019

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 e vida financeira da Igreja;
• Ministério Infantil – Líderes, voluntários e visitantes;
• Famílias: Relacionamentos totalmente restaurados;
• Escola: Salvação dos amigos e professores;
• Saúde: Cura e libertação.

[TÍTULO DA
BARRA LATERAL]

Informar sobre:
• Sexta: Culto + Treinamento de Célula Kids - 20:00
• Sábado: 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 / ALVO MAIS QUE NEVE
PREPARE-SE BEM...

Resumo da Ministração:
A mensagem do evangelho, que
as pessoas precisam ouvir, é
sobre a morte e ressurreição de
Jesus. Todos pecamos e nossos
pecados nos separam de Deus.
Mas Deus nos ama e enviou
Jesus para pagar o preço por
nós (Romanos 3:23-24). Agora
quem se arrepende de seus
pecados e aceita Jesus como
seu salvador volta a ter um
relacionamento com Deus.
Jesus nunca abandona quem o
ama e um dia todos os salvos
vão para o Céu.
Objetivo: 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?

Ore sempre e peça direcionamento do Espírito Santo.
O que é o plano de salvação?
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!

Verdade Central Relacionada:
Apropriação

I – FICA A DICA:

Convite: para afastar-se do pecado
e de tentar salvar-se pelo esforço
próprio. Para confiar em Cristo pela
Fé somente. Segurança da Salvação

Para ir além...

Texto base: João 1:12
Hebreus 13:5b

Amar o próximo: é o segundo maior mandamento, depois de amar a
Deus sobre todas as coisas (Mateus 22:37-39). A grande motivação para
evangelizar é o amor. O objetivo da evangelização não é ter uma igreja
grande nem receber reconhecimento. Evangelização não é sobre
números nem estatísticas. Cada pessoa é importante e amada por Deus.
É muito importante tratar as pessoas com amor quando você evangeliza.
E o amor se expressa principalmente em ação (1 João 3:18)

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).
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5- Revisão da lição anterior: Faça perguntas da última lição dada. (Estão estudando o Plano da Salvação coma
pulseira?).
III - AO LÍDER
Plano de Salvação | Vai na Bíblia - https://www.youtube.com/watch?v=HQ8zUuhOAg4
O que acontece após a morte? Se hoje fosse sua vez de enfrentá-la, para onde você iria? Muito se fala sobre
um Plano de Salvação de Deus, mas o que a Bíblia diz a respeito? Será que de fato existe uma salvação ou
uma condenação? Será que o bem que fizemos nos levaria para o céu?
Todas estas respostas em 10 minutos e mais de 50 versículos. Abaixo você confere todas as referências que
utilizamos, na mesma ordem em que aparecem no vídeo:
00:20 - Mateus 25.46
01:05 - Efésios 2.10
01:20 - Romanos 6.23
01:25 - Romanos 3.23
01:40 - Isaías 59.2
01:50 - Romanos 5.19
02:00 - Gênesis 8.21
02:05 - Ezequiel 18.4
02:25 - Romanos 3.12
02:40 - Atos 17.23
02:45 - Efésios 2.9
03:00 - Tiago 1.17
03:40 - João 3.16
04:05 - Romanos 5.10
04:10 - 2 Coríntios 5.21
04:15 - Mateus 1.20

04:20 - Filipenses 2.7
04:30 - Hebreus 4.15
04:35 - 1 Pedro 2.22
05:00 - 1 Pedro 2.24
05:05 - Romanos 6.6-7
05:15 - Romanos 5.17-18
05:30 - Atos 2.24
05:40 - João 1.12
05:45 - Romanos 5.8
05:50 - João 14.6
05:55 - 1 Timóteo 2.5
06:00 - Efésios 2.8
06:20 - 1 Coríntios 6.20
06:35 - Lucas 9.24
06:40 - Romanos 10.9
06:55 - Tiago 2.18

07:05 - Romanos 4.7
07:15 - Romanos 6.1-2
07:20 - Isaías 53.5
07:30 - 1 João 1.10
07:35 - Romanos 6.18
07:45 - 1 João 1.9
08:00 - Atos 2.38
08:15 - 1 Coríntios 6.19
08:20 - João 16.8
08:30 - 1 Coríntios 2.9
08:35 - João 14.21
08:45 - Atos 4.12
09:00 - João 3.36
09:10 - 1 João 5.11
09:45 - Tito 2.11

IV – INTRODUÇÃO

DOURADA

O QUE ESTA
PÁGINA ENSINA
VERSÍCULOS
BIBLÍCOS

COMO EXPLICAR
ESTAS VERDADES

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.

ESCURA
Problema/Necessidade

O QUE ESTA
PÁGINA ENSINA

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

VERSÍCULOS
BIBLÍCOS

Romanos 3:23

COMO EXPLICAR
ESTAS VERDADES

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

ASSOCIAÇÕES
SUGERIDAS

“Mas Deus tem um plano
maravilhoso para que você e
eu não sejamos castigados
pelos nossos pecados.”

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
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.”

O QUE ESTA
PÁGINA ENSINA

VERSÍCULOS
BIBLÍCOS

COMO EXPLICAR
ESTAS VERDADES

ASSOCIAÇÕES
SUGERIDAS

João 1:12
Hebreus 13:5b
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.”

IV – Andamento
Só Jesus limpa a mancha no coração? (Ouça as respostas)
Um homem limpava uma enorme vitrine usando uma escada. Com muito esforço, esfregava o
vidro procurando tirar uma mancha, mas não conseguia. Embaixo, um menino que acompanhava
o esforço do limpador sorria sem parar. Irritado, o homem lhe perguntou o porquê do riso. Ele
respondeu: “Eu quero ver quanto tempo você levará para descobrir que a mancha está do lado de
dentro”. Ou seja, o pobre homem queria tirar a mancha do lado errado! Desse jeito, ela nunca
sairia mesmo.
Essa realidade se repete na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas se encontram com
problemas em seus corações, mas se voltam para a aparência externa como se o problema fosse
externo. Com o desenvolvimento da ciência médica, os esteticistas conseguem tirar manchas na
pele, restauram partes do corpo que foram mutiladas, fazem adaptações, enxertos, colocam botox,
porém tudo do lado de fora, quando há pessoas com manchas na alma, no coração, na
consciência. Alguns tentam limpá-las, mas polindo do lado errado.
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De nada adianta vestir bem o corpo quando a alma está manchada pelo pecado. Há muita sujeira
que necessita ser tirada: infidelidade, enganos, mentiras, calúnias que causaram danos etc. Só o
bondoso Jesus pode tirar as manchas do lado de dentro.
Lembremos do cego de nascença de João 9, da mulher samaritana de João 4 e do
endemoninhado gadareno, que depois de ser liberto por Jesus, encontraram-no assentado,
vestido e em perfeito juízo (Lucas 8.35). Não podemos esconder a nossa alma manchada dos
olhos de Deus, pois Ele vê todas as coisas.
Há muitas crianças e jovens cujas manchas são congênitas, nasceram em lares com sérios
problemas morais; são pessoas com péssima formação espiritual e de caráter, pois presenciaram
seus pais e irmãos viverem com as mãos manchadas, drogando-se e prostituindo-se. Para os tais,
escola, prisão, violência, nada resolve, só a operação do bondoso Jesus pode transformá-las. A
mancha do pecado está do lado de dentro, só o sangue de Jesus pode limpar.
Davi clamava em Salmos 51: “Cria em mim um coração reto” e “Torna a dar-me a alegria da tua
salvação”. Ele dizia: “Sara a minha alma, porque pequei contra ti”.
Em Salmos 41.4, vemos que o rei Davi, que parecia estar bem, estava, na verdade, manchado do
lado de dentro, pois havia cometido um adultério e um assassinato. Tudo estava oculto, até Deus
mandar o profeta Natã desmascarar o rei pecador. Davi confessou, arrependeu-se e Deus o
perdoou, mas ele pagou um alto preço pelo seu pecado.
Não adianta trocar de religião, dar esmolas e até fazer sacrifícios. Não adianta lavar com sabão
ou salitre.

III – Clímax (Resultado):
Só o sangue de Jesus nos limpa dos nossos pecados!
“O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará
misericórdia” (Pv 28:13).
IV – Conclusão:
ATENÇÃO: O ideal é que no momento do apelo o professor peça para as crianças abaixarem a cabeça. O
professor deve falar de forma pessoal. Uma das mais importantes dicas para evangelizar é utilizar frases
pessoais, como:
“você precisa”
“você pode aceitar”
“se você quer aceitar”
Não use frases como:
“nós precisamos”
“quem quiser aceitar”
“As crianças que aceitarem…”
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Convite a Salvação:
Deixe a criança à vontade e puxe assunto de forma que a criança não precise responder apenas
“sim” ou “não”. Exemplos de perguntas:
O que você quer que Jesus faça por você?
Por que levantou a mão?
Por que você precisa de Jesus?
O que é o pecado?
Qual o castigo para o pecado?
O que Jesus fez por você?

O que aconteceu com Jesus depois que morreu?
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

