MINISTÉRIO ALAMEDA KIDS
Roteiro de Célula referente à 08/03
TEMA CENTRAL: “Quem foi Esdras?”
Texto Base do Roteiro: Esdras 7
MÚSICA: Faça o Melhor para Deus (Filhos do Homem)
SPOILER: Esdras foi um escriba judeu que nasceu na terra do cativeiro. Ele havia disposto
o seu coração a conhecer a Lei do Senhor, cumpri-la e ensiná-la aos judeus (israelitas).
TEXTO: “Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a Lei do Senhor e a praticá-la, e a
ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. (Esdras 7:10)

Momento de Compartilhar
Peça para que cada criança da sua célula, compartilhe um pouco de como foi a
semana! Aproveite esse momento e pergunte como está a leitura da Palavra, oração e tempo
de devocional de cada um! Explique a importância de reservarmos um tempo durante o dia
para Deus!
Hora da Palavra
Quem é seu herói? Por quê?
Na bíblia temos muitos heróis, vc lembra de algum? Esdras foi um deles!
Os verdadeiros heróis bíblicos foram de carne e osso, e apesar das dificuldades e
fraquezas, demonstraram coragem, fé, confiança, lealdade, honestidade e compromisso.
Hoje vamos estudar sobre um homem que se dedicou a não apenas conhecer a
Bíblia, mas também mostrar, por suas ações, que Deus é verdadeiro e real – seu nome é
Esdras. Alguém que nos ensina sobre lealdade e liderança, confiança e dedicação.

Esdras foi um dos cativos que nasceu na Babilônia. Era sacerdote e escriba, que
conhecia muito a lei de Moisés dada pelo Senhor, o Deus de Israel. Era um estudioso da
Palavra de Deus.
Esdras amava a Deus e sabia que era sua missão falar para os outros sobre os
mandamentos de Deus, dando coragem para que eles obedecessem ao Senhor. Essa é
nossa missão também, afinal, nós conhecemos a Deus e precisamos espalhar esta boa
notícia sempre!
Perguntas sobre o Tema
1. De onde Esdras veio?
R: Esdras 7:6
2. O que ele era?
R: Esdras 7:6
3. Aonde ele chegou?
R: Esdras 7:8
4. Quanto tempo durou a viagem?
R: Esdras 7:8-9
5. O que ele tinha decidido fazer?
R: Esdras 7:10
6. O que Esdras fez para ter a mão de Deus sobre ele?
R: Esdras 7:10
7. Que princípio aprendemos que vai nos ajudar a ter a mão do Senhor sobre nós?
R: Se dermos o melhor de nós para viver e ensinar plenamente os mandamentos, a
mão de Deus estará sobre nós para abençoar nossa vida.
8. Como ter a mão do Senhor sobre você vai ajudá-lo a se preparar para fazer um bom
trabalho que somente você foi escolhido para fazer?
9. Pense em uma situação que você sentiu a mão de Deus na sua vida. Conte como foi
sua experiência.

10. Qual mandamento você poderia obedecer melhor?
Momento de Desafio e Oração
• Ore para que Deus ajude, cada criança, a obedecer a sua Palavra e que fale dela
para as pessoas.
• Escrevam uma meta descrevendo o que vão fazer para dar o melhor de si a fim de
viver mais plenamente o mandamento e poder receber as bênçãos de Deus.
• Seja como Esdras nessa geração!
Aos Líderes
Amados, importante lembrar que esse é apenas um roteiro para auxiliá-los! Quanto
mais natural for a interação entre vocês, melhor! Usem a criatividade do Espírito Santo para
ministrar ao coração de cada criança! Você é benção nessa geração!

