
 
 

   ROTEIRO 

DE CÉLULA KIDS 
 

Referente à ministração do dia: 08/02/2019 

 

Visão 

 Cada crente um discípulo 

  
 

Missão 

Conquistar nossa geração para Cristo com células que se multipliquem pelo menos uma vez ao ano. 

 

CÓPIA PERFEITA 
 O exemplo desses dois reis é prova mais que suficiente para nos exortar quanto ao valor do testemunho 

cristão. Ambos foram escolhidos de forma legítima para liderar o povo de Deus. O rei Acabe escolheu o caminho 

errado, pecando contra Deus mais do que qualquer um dos que haviam sido reis antes dele. Ele foi um mau exemplo. 

Porém, o rei Josafá empenhou-se no estudo e ensino da Palavra, trazendo grande edificação espiritual a seus 

contemporâneos. O povo tinha disposição em seguir sua 

orientação, porque via que ele agia conforme suas palavras. 

Sigamos o exemplo de Josafá, vivendo aquilo que 

ensinamos aos nossos alunos. 

 

I – FICA A DICA:  

 

Significado do Nome Micaias 

Micaias: significa "Quem é semelhante a Jeová", sendo 

considerado um nome religioso. 

 

Micaias, um profeta no reinado de Acabe, é filho de Imlá. Ele 

foi mandado buscar porque fazia previsões e o povo 

desejava saber se deveria marchar ou não contra Ramote de 

Gileade (a ocasião data de 890 a.C.). 

 

Macaías ficou conhecido por profetizar não apenas o bom 

como também o mau, eis um trecho da história 

 

 

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:  

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. 

5- Revisão da lição anterior: Faça perguntas da última lição dada. 

(Conseguiram cumprir os desafios?). 

6- Quebra-Gelo: NOME DA BRINCADEIRA: VERDADE OU 

MENTIRA 

 

 Faça uma roda com as crianças sentadas. Escolha uma 

delas para ficar de pé. Use as perguntas abaixo e ela deverá 

responder: “Verdade” ou “Mentira”. Se errar, todas as crianças 

devem dizer a resposta certa e trocarem de lugar, assim aquela que 

estava de pé achará um lugar para se sentar e a próxima que ficar 

de pé responderá a pergunta.  Continue a brincadeira até terminar 

as perguntas. Perguntas: 1) Josias foi um rei. VERDADE – 2) Josias 

começou a reinar com 15 anos. MENTIRA – 3) Idolatria não é 

pecado. MENTIRA – 4) Muitos desenhos e filmes ensinam a 

feitiçaria. VERDADE – 5) As religiões são verdadeiras. MENTIRA – 

6) Deus não se importa se eu adorar outros deuses. MENTIRA –    

7) Eu devo guardar a Palavra d Deus no meu coração. VERDADE 

– 8) Filho de Deus pratica feitiçaria. MENTIRA – 9) Os feiticeiros não 

[TÍTULO DA BARRA 

LATERAL] 

Resumo da Ministração 

 Josias tinha oito anos de idade 

quando se tornou rei de Judá. Ele governou 

trinta e um anos em Jerusalém. Seu avô 

Manassés havia sido um rei mal - tão mal que 

Judá foi mais perverso que qualquer das 

outras nações (que nem sequer conheciam a 

Deus e Sua Palavra). Ele...  

Objetivo: Ensinar as crianças a valorizar 

a Palavra de Deus e praticá-la desde 

cedo. 

Verdade Central Relacionada:  Levar a 

Palavra de Deus a sério é praticá-la! 

Texto base:  1Reis 22.1-28 

Auxiliares/ Ler: 1 Reis 16:29-35; 21, 2 Cr 17:20 
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vão entrar no reino de Deus. VERDADE – 10) Idolatria é adoração a imagens. VERDADE – 11) Feitiçaria é de Deus. MENTIRA – 

12) Josias começou a reinar com oito anos de idade. VERDADE 

 

III - AO LÍDER 

 

 Vamos imaginar uma árvore cheia de frutos maduros. O que vocês acham que aconteceria com os frutos se ninguém 

fosse colhê-los? Com o tempo, elas apodreceriam porque estão maduros. 

 Assim como as frutas, são as crianças que estão no mundo. Existem crianças que já estão madurinhas (prontas) para 

serem colhidas para Cristo. E se ninguém for colhê-las (falar de Jesus para elas), elas irão se perder, irão apodrecer assim como 

as frutas, outras pessoas ou coisas a colherão. 

 Os adultos pensam que crianças não são capazes de tomar decisões sérias, que não são responsáveis não é? 

 Quem aqui é inteligente? Você é responsável? Já ouviram falar de outras crianças que tiveram que tomar decisões 

sérias? 

 A Bíblia nos conta uma história de uma criança especial que não deixou seus frutos se perderem. Ele reinou sobre 

Jerusalém com apenas 8 anos de idade. Seu nome era Josias. Ele, mesmo sendo criança salvou da perdição toda uma nação. 

 

IV – INTRODUÇÃO 

 

 O rei Josias teve um pai tão mau, tão mau, que governou apenas 2 anos e foi morto pelos funcionários do palácio. Seu 

avô, Manassés, também havia sido terrível, era um rei que se divertia inventando maldades. Nesse clima, Josias viveu os primeiros 

anos de sua vida. Quando o pai foi assassinado, ele estava com apenas 8 anos, mas mesmo assim foi coroado rei. Essa era uma 

forma de respeitar a lei, mas eu acho que, no fundo, os líderes políticos e religiosos tinham alguma esperança de que aquele 

garotinho, esperto e dedicado, fosse diferente do pai e do avô. 

 Alguém pode perguntar: Por que ele teve que ser rei de uma nação tão criança? Não havia outra pessoa? 

 Naquele tempo, os filhos dos reis eram seus sucessores. E Josias era filho único do rei Amon. O rei Amon (assim como 

os outros reis antes dele) não fez o que era agradável aos olhos do Senhor: se ajoelhava e adorava a outros deuses e ídolos, em 

seu reino o povo praticava feitiçarias e adivinhações e, além disso, ele era um rei tão malvado que os próprios servos, um dia 

quando ele estava dormindo em seu quarto, mataram-no. Como ele não tinha outro filho mais velho, o povo constituiu Josias como 

rei.   

 Josias era apenas uma criança e recebeu uma enorme responsabilidade: governar uma nação! Já pensou se isso 

acontecesse com você, e você ficasse sozinho para cuidar de tudo: da casa, pagar as contas, fazer compras, limpar, cozinhar, 

lavar, etc. Como você se sentiria? Talvez Josias tenha se sentido assim, com medo diante do que iria acontecer. Certamente havia 

ao seu lado pessoas que cuidavam dele, ensinavam-lhe, davam-lhe direção. Assim como seu pai, sua mãe, seus professores, seu 

discipulador, seu pastor faz com você. E Josias ouvia tudo com atenção. 

 Quando Josias tinha 16 anos, a Bíblia diz que ele começou a buscar o Deus de Davi. Ele já tinha ouvido sobre o Deus 

Todo Poderoso, e tudo o que havia feito por Israel, Seu povo, Ele sabia que seu pai Amom e seu avô Manassés haviam feito o 

que era errado diante de Deus. 

Uma coisa interessante na história do rei Josias foi que ele mesmo sendo neto e filho de reis maus, ele não seguiu o exemplo 

deles. 

 Como você acha que deveria ser o comportamento de Josias, diante do que aprendia na sua casa, com seu pai e com 

seu avô? Geralmente, é de se esperar que os filhos sigam o exemplo de seus pais, não é? Mas Josias fez diferente. Sabia que 

havia um Deus, e, ao se tornar adolescente, procurou conhecer e aprender desse Deus.  

Aos vinte anos, após um tempo dedicado a conhecer ao Senhor, Josias começou a purificar Judá e Jerusalém. Tirou do templo 

as imagens de escultura que haviam sido colocadas por seu pai e derrubou os altares construídos para sacrifícios a deuses 

estranhos. Fez ainda mais: trabalhou para restaurar o templo do Senhor. 

 E, enquanto trabalhavam ali, o sacerdote Hilquias encontrou o livro da lei, onde estavam escritos os mandamentos dados 

pelo Senhor a Moisés. Então Safã, o escrivão, leu o livro para o rei o livro, que, ao ouvir as palavras que estavam ali escritas, ficou 

tão impactado que rasgou suas vestes. 

 O rei Josias fez um pacto com Deus de andar em Sua presença, e guardar os Seus mandamentos, e também levou o 

povo a fazer o mesmo. 

 Ele mudou o comportamento de um povo a partir do seu próprio comportamento. Israel havia se afastado dos caminhos 

do Senhor por causa dos maus reis que haviam subido ao seu trono, mas Josias mudou a história quando buscou conhecer ao 

Senhor e andar em Sua presença. 

 

V – ANDAMENTO 

V = Versículo VV = Versículos 

 

 Vocês se lembram que foi o primeiro rei de Israel? Foi Saul, um rei que muitas vezes preferiu fazer o que era mal, seguindo 

um caminho errado. E o segundo rei, quem foi? Davi foi o segundo rei de Israel e escolheu obedecer a Deus, seguindo o bom 

caminho. Depois de Davi, seu filho Salomão ficou no seu lugar. Era um rei sábio e muito rico. Depois que Salomão morreu, o povo 

de Deus começou a brigar entre si. Dividiu-se em duas nações: ISRAEL e JUDÁ. Cada nação ficou com um rei diferente. Hoje, 

vamos conhecer um rei mau e um rei bom. 
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1- Rei mau – caminho mau. 

 

 ACABE foi rei de Israel, e era muito mau, pior do que qualquer outro rei. 

Desobedecendo às leis de Deus, casou-se com uma mulher de um lugar onde adoravam outros deuses feitos de pedra, madeira 

e até ouro. Por causa do mal exemplo do rei e da rainha, muitos em Israel também passaram a adorar outros deuses no lugar do 

único Deus Criador dos céus e da terra. 

Acabe e sua esposa construíram igrejas onde adoravam deuses falsos; perseguiam e mataram vários profetas de Deus. Eram tão 

maus que um dia mataram um homem bom, só para ficar com o seu terreno. Já pensaram? Que coisa feia? 

 

2- Rei bom – caminho bom. 

 

 JOSAFÁ foi rei de Judá e escolheu andar no caminho do Senhor, obedecendo a Sal Palavra. Ele mandou algumas 

pessoas ensinarem a Bíblia ao povo das cidades do seu reino. Assim, todos podiam conhecer as leis de Deus e andar nos Seus 

caminhos. 

Certa vez, um exército poderoso estava para atacar Judá. Josafá sentiu medo e começou a orar. Chamou todo o povo para buscar 

ao Senhor: homens, mulheres, crianças, velhos, todos oraram pedindo socorro a Deus. Logo Deus deu a resposta através de um 

profeta. Deus disse: Não se assustem, não fiquem com medo desse enorme exército... Amanhã vocês devem ir ao encontro do 

inimigo... Vocês não precisam lutar...Eu estarei com vocês”. Depois disso todos adoraram ao Senhor, agradecendo pela resposta. 

No dia seguinte, Josafá chamou alguns cantores para irem à frente do exército de Judá, cantando músicas de louvores a Deus, 

quando começaram a cantar, houve uma grande confusão no exército inimigo e eles começaram a brigar entre si. Quando Josafá 

e seu exército chegaram lá, os inimigos estavam mortos. 

Josafá e todo o povo ficaram muitos contentes, porque Deus venceu a batalha, sem eles precisarem lutar, então pegaram vários 

instrumentos musicais e foram adorar a Deus no templo, em Jerusalém. 

 

VI –Clímax 

 

 Acabe andou no caminho do mal e teve um final muito triste. Josafá andou no caminho do bem e Deus lhe deu vitória. 

 

VII – FINAL 

 

 Conclusão 

 

1. Ele valorizou a Palavra de Deus. O que é valorizar? É levar a sério. Josias levou a sério o que a Palavra de Deus diz. 

Seguiu o que estava escrito. Você leva a sério a Palavra de Deus? 

 

2. Josias rejeitou muitas coisas por causa da Palavra de Deus: falsos deuses, feitiçarias, etc. 

 

3. Religiões, filmes, desenhos, novelas e até músicas ensinam para as crianças muitas coisas que não agradam a Deus, 

como: feitiçarias, adoração a ídolos, violência, sensualidade... Você é capaz de rejeitar essas coisas por causa da Palavra 

de Deus? 

 

 Desafios (Salvos) 

 Seja um exemplo, se quiser agradar a Deus e quiser colher muitos frutos maduros. 

 

 Apelo (Não Salvos) 

 Faça como Josias, tire essas coisas de sua vida e não ande com pessoas que praticam o que não agrada a Deus 

e você será bem-sucedido, assim como Josias foi. 

 

APLICAÇÃO: ensinar que sempre vale a pena agir corretamente, escolhendo o caminho bom. 

 

 

     

 


