
 
 

 
ROTEIRO 

DE CÉLULA KIDS 
 

Referente à ministração a semana 
02 à 06/09/2019 

 
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. 
 

A ARMADURA DE DEUS 
Texto base do roteiro: EFÉSIOS 6:11-17 

1 – QUEBRA-GELO/BRINCADEIRA/INTERAÇÃO 
(Aproveite esse tempo para enturmar os seus liderados!) 

 
JOGO DE HOJE: DESEMBANHAR ESPADAS! (8-12) 
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. Preze pela comunhão do grupo e interaja sem limites e/ou barreiras. 
 
O JOGO: Todos deverão estar com a Bíblia em mãos, afinal, a Bíblia é a nossa espada. 
 
A – PREPARAÇÃO E DESENVOLVIMENTO: Líder, escolha alguns versículos antes da chegada dos liderados.              
Ajude-os a encontrar caso haja dificuldade. O intuito é que seja algo desafiador mesmo, mas com você se                  
mostrando presente para eles. Líder, caso souber de algo que possa deixar a brincadeira mais               
divertida/interessante para os pequenos, não deixe de aplicar em conjunto às orientações. 
 
B – DURANTE O JOGO: Deixe a galerinha extravasar e interagir entre sí! Faça uma competição! Pode separar em                   
02 grupos se quiser! Motive-os participar e falar bastante, para que tenham uma maior desenvoltura no manuseio da                  
palavra de Deus! No final, ore agradecendo pela brincadeira e pedindo a Deus que tenhamos mais intimidade com                  
sua “espada”! 
 
C - REGRAS: Líder – Sugiro o mínimo de 03 versículos para este momento. Sugestões: Efésios 6:13 / João 3:16 /                     
Romanos 12:2. Lembre-se: as espadas devem estar fechadas e levantadas acima da cabeça de cada um! 
 

DESEJO QUE VOCE TENHA UM TEMPO PRECIOSO COM SUA CÉLULA, EM NOME DE JESUS! 

2 – QUESTÕES DE INTERAÇÃO ACERCA DO TEMA 

(Interaja! Abra a bíblia com as crianças em todas as citações e peça para que leiam em alta voz): 
 

A. (CURIOSIDADE) Quem foi o autor do livro de Efésios na Bíblia? Como este livro é conhecido? 
Resposta: Foi o apóstolo Paulo. O livro é conhecido como: a carta (ou epístola) de Paulo aos Efésios. 

B. Quais foram os outros livros da Bíblia que Paulo escreveu? 
Resposta: Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 

Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemon. 
C. Alguém da turma sabe dizer qual é a armadura de Deus, que está descrita em Efésios 6? 

Resposta: Efésios 6:14-17. 
D. Por que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus?  

Resposta: Efésios 6:11. 
E. Contra quem é a nossa luta?  

Resposta: Efésios 6:12. Líder: não se esqueça de frisar para as crianças esse versículo (destacando que muitas 
vezes não enxergamos o que está por detrás de alguém que pratica o mal, mas que devemos nos exercitar 
a saber contra quem nós devemos lutar). 

F. (EXTRA) Sabiam que ainda somos instruídos a orar com perseverança pelos nossos irmãos? 
Ler: Efésios 6:18.  

G. O que você pode aprender e aplicar no seu dia-a-dia com essa lição de Efésios 6? 

 
 

 



 
Líder – destaque após as respostas de cada um, o quanto é importante estarmos vestidos com toda a armadura de 

Deus! Também reserve um tempo para ouvi-los – isso é essencial. Se quiser, compartilhe experiências – 
esse é o momento certo! 

 

3 – REFORÇO NA PALAVRA DE DEUS – VERSÍCULOS PARA DECORAR 
(Objetivo: criar motivação/interesse pelo tema abordado – neste caso, o quanto fomos abençoados e escolhidos por 

Deus e o que esta palavra nos convida a viver). 
 

EFÉSIOS 6:11 
“REVESTI-VOS DE TODA A ARMADURA DE DEUS, PARA PODERDES FICAR FIRMES CONTRA AS CILADAS 

DO DIABO”. 
 

EFÉSIOS 6:12 
“PORQUANTO, NOSSA LUTA NÃO É CONTRA SERES HUMANOS, E SIM CONTRA PRINCIPADOS E 

POTESTADES, CONTRA OS DOMINADORES DESTE SISTEMA MUNDIAL EM TREVAS, CONTRA AS FORÇAS 
ESPIRITUAIS DO MAL NAS REGIÕES CELESTIAIS”. 

 
AO LÍDER DE CÉLULA KIDS: Ore com as crianças para que elas compreendam essa verdade. 

No próximo encontro, pergunte quem decorou os versículos abordados. 
 

NESTE MOMENTO, LÍDER, SE FOR POSSÍVEL, COLOQUE A MÚSICA: EFÉSIOS 6, DE: ANDERSON FREIRE 
(YOUTUBE) – MÚSICA TEMA DO NOSSO ACAMPADENTRO E QUE RELATA A ESSA BATALHA. 

 

4 – PALAVRA DA SUPERVISÃO DE CÉLULA KIDS 
(Uma palavra especial para você, querido líder de célula kids, feita com dedicação, exclusividade e muito carinho 

pelo tio Rafa). 
 

Fala pessoal! Tudo certo? Graças a Deus, mais uma semana que se inicia! Já agradeceu por sua vida, por                   
sua família e por sua célula hoje?  

 
Neste final de semana que se passou, tivemos o nosso ACAMPADENTRO CONEXÃO 2019, onde pudemos               

enfrentar e vencer batalhas, como soldados dedicados de Cristo que somos. Pudemos aprender um pouco sobre a                 
ARMADURA DE DEUS, sobre UNIDADE DO CORPO DE CRISTO, sobre ONDE BUSCAR FORÇAS NA              
DIFICULDADE, e sobre AS ESTRATÉGIAS DE BATALHA que nosso Deus nos dá para enfrentarmos o mal.                
Pretendo neste mês de Setembro, trabalhar estas vertentes com vocês e com a galerinha da célula. 

 
Já parou e observou o quanto é sério saber que precisamos estar vestidos com toda a armadura de Deus                   

para resistir as ciladas do inimigo e que nossa luta não é contra carne ou sangue? Sempre que algo não está certo                      
devemos procurar combater o combate da forma correta, ou seja, com as armas corretas e com o equipamento                  
correto! De nada vale termos a consciência de que o mal existe, se não o combatemos com as armas certas! 

 
Meus amigos, eu espero que neste mês de Setembro, tanto nós quanto nossos liderados possamos               

entender que o nosso Deus nos dá as armas corretas, a força, a estratégia e também nos une para a batalha! Que                      
possamos aplicar isso em nossas vidas de maneira poderosa! 
 

Líder: se prepare! Nesse mês de Setembro entraremos em guerra (literalmente) com o mal, para fixar no 
coração das crianças essa verdade. Prepare-se bem para essa batalha! Comece hoje mesmo a vestir-se da 
armadura de Deus para que sejamos juntos, vitoriosos nessa importante missão!  

 
Desejo em nome do Senhor Jesus Cristo que todos tenham uma célula kids abençoada e abençoadora. 

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

Atenciosamente, 

IGREJA BATISTA NA ALAMEDA PRINCESA IZABEL 
 (41) 3019-1308  celulas@alameda.org.br 

www.igrejabatistaalameda.com.br 
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Rafael Campanucci 

Supervisor de Células Kids 
celulaskids@alameda.org.br - (41) 99885-4141 

 
 

 


