
 
 

   ROTEIRO 

DE CÉLULA KIDS 
 

Referente à ministração do dia: 31/03/2019 

 

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. 

 

DOCE OU AMARGO?  

  
 

 Carta aos Pais/Responsáveis 
 
 Muitos em nossa cultura negam a morte, mesmo com triste realidade 
de que o suicídio é a terceira causa das mortes entre nossos adolescentes. 
Nos últimos trinta anos o número de suicídios nessa faixa etária triplicou. 
Devido ao fato de a maioria das pessoas morrerem enquanto estão nos 
hospitais, ou em outras instituições, as crianças não têm oportunidade de 
observar a morte de perto. Esse fato contribui para aumentar o medo da 
morte. Tememos o que não compreendemos. 
 “Não iremos ocultar a realidade das crianças para sempre”. É 
possível prepara-las para enfrentar a dor e o sofrimento antes que se 
defrontam com elas. Quando compreendemos e aceitamos os 
sofrimentos, o medo se transforma em esperança. 
 

I – FICA A DICA:  

 

 Desafio do Mês: Guardar o versículo no coração. Durante este mês 

falaremos sobre esse assunto: Morte e Sofrimento, e o versículo chave 

para todas as ministrações será Romanos 8:18. Por isso aproveite e crie 

desafios para sua célula como: marcadores de página, cartaz entre outras 

ideias. 

 

“Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comprados com a 

glória que em nós será revelada. (Romanos 8.18)” 

 

 Para ir além: Rm 8.18 — As aflições do presente são leves quando comparados 

com a glória que há de vir. Paulo chama os sofrimentos que passamos nesta vida de leve e 

momentânea tribulação, quando comparados ao peso eterno de glória mui excelente (2 

Coríntios 4:17). O plano de compensação divino é tal que aquele que suporta os sofrimentos 

receberá cem vezes tanto e herdará a vida eterna (Mateus 19:29). 

  

 

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: JEFERSON PILLAR - E SE... 

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). 

5- Revisão da lição anterior: Faça perguntas da última lição dada. (Conseguiram cumprir os desafios?). 

6- Quebra-Gelo:  Árvore da Vida e Árvore da Morte 

OBJETIVO: Refletir sobre os sinais de vida e morte no bairro, na escola, na família, no grupo de Juniores. 

MATERIAL: Um galho de árvore seco, um galho de árvore verde, caneta ou pincel e pedaços de papel. 

DESENVOLVIMENTO: Em pequenos grupos descobrir os sinais de vida e morte que existem, fazendo a seguinte 

pergunta: O que é sofrimento? O que é morte? Na sua escola tem Bullying? Na sua Família alguém já ficou de luto? 

No seu bairro tem segurança? Seu coração doe quando? Você fica triste quando? Você tem medo do que? ___ Cada 

criança deve escrever sua resposta – Em seguida, diante da árvore seca e verde deve explicar o que escreveu e logo 

[TÍTULO DA 

BARRA LATERAL] 

Resumo da Ministração 

Ninguém escapa da dor. Apesar 

de surgir em formas e medidas 

diferentes, a dor vem para 

todos. A questão do sofrimento 

universal deve afetar mais os 

cristãos porque cremos em um 

Deus todo-poderoso que 

governa o mundo e tem um 

plano amoroso para todos nós. 

Objetivo: Fazer com que o 

Junior e as crianças, aprendam 

que o sofrimento é universal e 

que Deus é capaz de nós ajudar 

a atravessar das experiências 

dolorosas. 

Verdade Central Relacionada: 

Posso Crescer através de 

Experiências Dolorosas?  

Deus é capaz de nos ajudar a 

crescer através do sofrimento.  

Texto base:   

2Coríntios 11:23b-29 

2Coríntios 12:7-10 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GD9BeVw_1WA


 

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

 www.igrejabatistaalameda.com.br 

 

sem seguida pendurar na árvore. Depois ler João 15:1-8 – Orar e queimar ou rasgar os papeis que retratem morte ou 

sofrimento. 

 

  

 

III - AO LÍDER 

DEVOCIONAL / MEDITAÇÃO:   

ROMANOS 8:18  

https://www.youtube.com/watch?v=7NWDyBHjAlM  

(Clique neste link, você será encaminhado para o vídeo) 

 

 
 

IV – INTRODUÇÃO 

 

Combatendo Satanás no mundo de Hoje! 

  

MENTIRA DE SATANÁS A VERDADE DE DEUS 
 

 

V – ANDAMENTO 

V = Versículo VV = Versículos 

 Qual era o sofrimento que Paulo estava passando? (Prisões; surras; perigos de afogamento, roubo, traição, 

insônia, fome e sede, frio, preocupações sobre as igrejas, incapacitações físicas.) Quero lembra-los que esses 

sofrimentos abrangem todos os tipos de dor: física, mental, emocional e espiritual. 

 Faça de conta que você é o secretário de Paulo e o está ajudando a fazer um currículo de sua experiência de 

trabalho e qualificações. Leia os textos bíblicos e preencha as lacunas usando as informações colhidas da Bíblia. 

 

Empresa: Família de Deus 

Empregador: Deus Todo-Poderoso 

Cargo pretendido: Seguidor de Jesus, primeira classe 

Nome do Candidato: Paulo de Tarso 

Cargos que ocupou:_____________________________________________________________________________ 

Passado: Estagiário, programa de sofrimentos 

Presente: Apóstolo, missionário 

Experiência de Trabalho: 

1Coríntios 11:23b-27____________________________________________________________________________ 

Interesses Especiais: 

2Coríntios 11:28.29_____________________________________________________________________________ 

Observações Pessoais: 

2Coríntios 12:7, 8_______________________________________________________________________________ 

Observações a Respeito de Treinamento: 

2 Coríntios 12:9,10______________________________________________________________________________ 

Romanos 5:3-5 

O sofrimento produz ____________, que por sua vez produz____________, que nos dá ______________, que vem 

de ____________________ que derrama amor em nosso corações. 

 

VI –Clímax 

 

 Se Paulo não tivesse sofrido, o que você acha que as pessoas com quem trabalhou pensariam sobre ele? 

(Que era alguém especial, diferente, muito santo e perfeito, nunca teriam se identificado com ele.) O que as pessoas 
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sentiam sobre ele quando viam que Paulo também experimentou a dor como todo mundo? (Mais próximos, que ele 

é um de nós, que que é um ser humano que também precisa de amor e carinho.)  

 Paulo foi um exemplo do poder de Deus para todos, porque não apenas suportou o sofrimento, mas também 

confiou que Deus o capacitaria a vencê-lo e que tudo se transformaria para o seu bem. 

 

VII – FINAL 

 

 Conclusão 

Quando somos fracos, os outros podem ver que qualquer poder que tenhamos vem de Deus. Nem sempre 

Deus nos livra do sofrimento, ou o torna mais leve, mas prova que pode nos ajudar a suportar e vencer o 

sofrimento. 

 

   

Desafio: 

 

• #ATITUDE – ela sim, faz a diferença. Quando confiamos em Deus em nossos sofrimentos 

adquirimos uma fé mais sólida nele, que nenhum sofrimento pode destruir. Leia em todos em voz 

alta Salmo 50:15. Deus quer muito e tem toda a capacidade de nos ajudar quando sofremos. Jesus 

compartilha de nossas dores porque Ele também passou pela dor, chorou e sofreu. Ele se identifica 

comigo e com você. 

 

 

Leandro Miranda Cordeiro 
Coordenador de Juniores 


