
 

 

 

 

ROTEIRO DE CÉLULA KIDS 

 

Referente à ministração do dia:  26/07/2019 

 

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. 

 

 

EU DIGO SIM! 
  

I – INTRODUÇÃO: PREPARE-SE BEM... 
 
QUEBRA-GELO: ARRUMANDO A MALA DO MISSIONÁRIO  (Aproveite 

esse tempo para enturmar os seus liderados!) 
 
A brincadeira é muito simples, mas também muito divertida e interativa. 
Você deve jogar junto com a sua célula kids para já ir entrosando com 
eles.  
 
O JOGO: Consiste em vocês falarem coisas que deverão fazer parte 
da bagagem do missionário quando esse estiver fazendo missões pelo 
mundo. 
 
A - PREPARAÇÃO: Peça para que todos sentem-se em um círculo no 
chão (caso haja espaço – caso contrário, pode ser feito à mesa onde 
os estudos são ministrados).  
 
B - DINÂMICA: Isso feito, peça para cada um sinalizar com sua mão 
direita os números 1, 2 ou 3 e diga “já!” para que o façam 
simultaneamente. A soma dos números deve ser contabilizada como 
uma letra do alfabeto. Exemplo: se a soma dos dedos der 3, estaremos 
colocando na mala do missionário coisas que começam com a letra “C”. 
Se a soma dos dedos der 18, estaremos colocando na mala do 
missionário coisas que começam com a letra “R” e assim 
sucessivamente. 
 
C - REGRAS: Vale que a criança diga coisas materiais (não 
absurdas/impraticáveis) e dons espirituais que iniciem com cada letra. 
Preze por estimular a imaginação das crianças para pensar além do 
aspecto/conceito material/físico de bagagem (por exemplo, bagagem 
com a letra “C”: calça, camisa, coragem, cantor cristão, capacidade, 
etc...). Líder, você tem a liberdade para medir o tempo necessário e 
efetivo da aplicação da brincadeira, repetindo-a quantas vezes quiser. 
 

DESEJO QUE VOCÊ TENHA UMA EXCELENTE DIVERSÃO E UM TEMPO 
PRECIOSO COM SUA CÉLULA, EM NOME DE JESUS! 

 
II – FICA A DICA:  
 
Como envolver minha CÉLULA KIDS na Obra Missionária? 
 
No Ministério Infantil Alameda Kids, os juniores e toda  equipe  precisam 
e devem amar missões, para isto é necessário conhecer melhor 
missões e os missionários a fim de formar sua visão missionária. Por 
isso Líder, sempre leia o mural de missões de nossa igreja, pegue os 

encartes missionários e também o nosso informativo, nele você conhecerá todas as informações para ficar 
por dentro de tudo o que a nossa igreja investe, envia e sonha. 
  Vamos ver agora, Três formar de participar da obra missionária? 
 
a) Orando 
Incentive o junior salvo a orar: 
• Pelas almas perdidas que elas conhecem ou não (I Tm 2: 1-4) 
• Pelos missionários nos campos (Rm 15:30) 
• Orar pelos planos e realização das atividades missionárias da igreja 
(Dê a cada criança um cartão com motivos de oração para que leve para casa a fim de orarem fora da célula.) 
 
b) Testemunhando 
Incentive o junior salvo a testemunhar: 
• Através de suas boas obras (Mt 5:14-16) 
• Compartilhar seu testemunho de salvação; 

[TÍTULO DA 

BARRA LATERAL] 

Resumo da Ministração: 

A evangelização requer 

urgência. Precisamos ganhar 

para Cristo a nossa geração 

nesta geração. Fracassar nesse 

quesito é falhar de forma 

irremediável. A igreja primitiva 

sem os recursos dos tempos 

modernos ganhou sua geração 

para Cristo. O segredo desse 

sucesso é que cada cristão era 

um portador de boas novas. A 

evangelização não era um 

programa, mas um estilo de 

vida. 

 

Objetivo: . “Mas recebereis 

poder ao descer sobre vós o 

Espírito Santo, e sereis minhas 

testemunhas tanto em 

Jerusalém, como toda Judeia, 

em Samaria, e até os confins da 

terra” (Atos 1.8). 

 

Verdade Central Relacionada:  

Há um mundo à nossa espera, há 

almas clamando, há nações que 

esperam por nós. 

 

Texto base:   

“E lhes ordenou: enquanto 

estiverdes indo pelo mundo inteiro 

proclamai o evangelho  

a toda criatura”.  

Marcos: 16:15 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Veh-M8GKeJA
https://www.youtube.com/watch?v=Veh-M8GKeJA
https://www.youtube.com/watch?v=Veh-M8GKeJA
https://www.youtube.com/watch?v=Veh-M8GKeJA
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• Falar do amor de Deus para as pessoas. (Dica: Pulseira Conexão Missionária) 
 
c) Contribuindo 
Incentive os juniores a contribuírem: 
• Para o sustento da obra missionária e dos missionários (Fl 4:15-19, I Tm 5:17-18). 
• Oriente-os a orarem sobre o valor da oferta (II Co 9:6-15) e darem seu próprio dinheiro (Pv 3:9). 
• Faça um projeto específico para a contribuição, prepare um cartaz tipo atinja o alvo, afim, de visualizar o 
valor arrecadado, providencie também um cofre para a classe. 
 

  
III – CRONOGRAMA 

 

1- Recepção / Bate-papo (Receba as crianças e juniores, cumprimente-as e converse um pouco com elas sobre a 

sua semana, lembre-se também dos visitantes). 

2- Louvor / Adoração: Eu Tenho Um Chamado - Quatro por Um 

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. O Ministério Infantil, disponibiliza um 

cofrinho Missionário para você desafiar as crianças a trazerem algo para ofertamos a Missões. 

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). É importante ter um momento de agradecer pelas bênçãos recebidas e orações 

respondidas a quais foram anotadas no caderno ou diário. 

5- Revisão da lição anterior: Vamos compartilhar?  

 

IV - AO LÍDER 

 

 Eu digo sim para missões quando aceito o desafio de falar de Jesus a toda criatura, sem medir esforços ou 

me preocupar com as consequências de pregar o arrependimento ao pecador. Eu, pecador como ele, também me 

arrependi e agora atendo a ordenança deixada pelo próprio Jesus a fim de ganhar almas para seu reino; almas essas 

que precisam da misericórdia de Jesus assim como eu precisei para me arrepender dos meus pecados e preciso no 

meu dia-a-dia caminhando com Deus. 

 É certo encarar o tema com proporções gigantescas, já que na própria palavra somos ordenados a levar “aos 

confins da terra” as boas novas de Jesus, mas chamo a atenção de todos, não somente da liderança de célula kids, 

para que nos atentemos a importância “minimalista e detalhista/minuciosa” da função missionária. Não devemos 

fechar os nossos olhos as pessoas que nos circundam/rodeiam e mirar as que não conhecemos. Ao repararmos no 

mesmo versículo que nos convoca a testemunharmos acerca de Jesus “até os confins da terra”, também somos 

encorajados a “testemunhar em Jerusalém” (lê-se: nossa casa e família/nossa vizinhança e com nossos amigos de 

convívio/nosso bairro, nossos colegas e pessoas que conhecemos de vista/nossa cidade natal e pessoas que não 

conhecemos), “como em toda a Judeia” (lê-se: em todo o nosso amado Estado do Paraná) “e Samaria” (lê-se: em 

todo o nosso grandioso e abençoado Brasil)... daí sim, “e até os confins da terra!”. Ler: ATOS DOS APÓSTOLOS, 

1:8. 

 Prezado e amado líder de célula, incentive com vigor e com temor no Senhor aos seus liderados a realizarem 

missões para todas as pessoas, em todo o tempo, em todo o lugar e em quaisquer circunstâncias. Incentive-os a dizer 

SIM ao chamado de Embaixador do Reino de Deus aqui na terra. Desafie-os nesta semana a relatar no próximo 

encontro qual foi a tática missionária que mais foi usada no seu dia-a-dia e também a compartilhar com o grupo as 

experiências que o Espírito Santo proporcionou para seu liderado.  

 Missões não são feitas somente disso e, posteriormente, abordaremos com muita atenção aos outros tantos 

aspectos que envolvem a concretização desta tarefa importantíssima e a co-responsabilidade e mutualidade existente 

entre missionário e igreja.  

 Desejo a todos uma célula kids abençoada e abençoadora, no poderoso e precioso nome do nosso Senhor 

Jesus Cristo. Quaisquer dúvidas, sempre a vossa disposição. Graça e paz! 

 Uma palavra especial para você, querido líder de célula kids, feita com dedicação, exclusividade e muito 

carinho. 

 

“Tio Rafa” 

Rafael Campanucci  

 Supervisor de Células Kids 
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V – ANDAMENTO 

“Abra a bíblia em todas as citações e peça para que leiam em alta voz” 

A – Para quem anunciamos o evangelho? 

Resposta em marcos, 16:15. 

 

B – Por que fazemos missões?  

Resposta em Mateus, 28:19. 

 

C - Qual a mensagem que levamos às pessoas?  

Respostas em João 3:16 e romanos 5:6-8. 

 

D - Quantos caminhos nos levam a Deus?  

Respostas em: João 14:6 e atos 4:11-12. 

E - Quem deve levar a mensagem missionária?  

Resposta em II coríntios 5:20. 

 

F - Qual nossa motivação em levar o evangelho 

para todos?  

Resposta em II coríntios 5:14. 

 

 

G - O que acontece no céu, quando um pecador 

se arrepende?  

Resposta em Lucas 15:7-10. 

 

VI - Clímax (Resultado): 

Missões está no coração de Deus, Ele nos chama como mensageiros e nos prepara a anunciar Seu 

evangelho, para sermos testemunhas vivas do Seu amor. “Mas recebereis poder ao descer sobre vós o 

Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como toda Judeia, em Samaria, e até os 

confins da terra” (Atos 1.8). 

 

IV – Conclusão:  

O amor de Deus é imensurável, nos faz esvaziar de nós mesmos para cumprir a vontade daquele 

que nos chama. Há um mundo à nossa espera, há almas clamando, há nações que esperam por 

nós. E Jesus conta comigo e com você, para anunciar o evangelho com a nossa vida e com o 

nosso tempo. 

 

 

“Tio Rafa” 

Rafael Campanucci  

 Supervisor de Células Kids 

 


