ROTEIRO
DE CÉLULA

Visão

Cada crente um discípulo. Cada casa uma igreja.

KIDS

Referente à ministração do dia: 14/04/2019

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

MORTE E SOFRIMENTO
[TÍTULO DA
BARRA LATERAL]
Resumo da Ministração
Uma das ferramentas mais
importantes
para
a
evangelização de crianças é
o ensino da mensagem da
salvação. É através dela que
a criança vai fixar em sua
mente os ensinamentos
básicos do cristianismo
Objetivo: O aluno tomará mais
conhecimento do alcance de
alguns efeitos do pecado na
vida do homem, a fim de
buscar maior santidade.
Verdade Central Relacionada:
1 Jo 1.8: “Se dissermos que não
temos pecado nenhum, a nós
mesmos nos enganamos, e a
verdade não está em nós”.

Neste final de semana nós estudamos e mergulhamos na
palavra de Deus, buscando entender o sofrimento e por que sofremos?
Sabemos que enfrentamos e ainda enfrentaremos muitos desafios, mas
que Deus o criador teve um plano: O plano de salvação - é o nome que
se dá à explicação sobre a salvação em Jesus. Deus nos ama e criou um
plano para salvar a humanidade do pecado, através de Jesus. Todos
que creem em Jesus podem ser salvos.
O plano de salvação é um resumo da mensagem principal da Bíblia, que
é:
 Deus nos criou e nos ama – Ele criou cada pessoa com carinho
e quer nosso bem
 Todos pecaram – o castigo do pecado é morrer e ficar
eternamente separado de Deus – Romanos 3:23; Romanos 6:23
 Deus não nos abandonou – Deus é justo e castiga todo pecado,
mas Ele não quer ficar separado de nós, por isso Ele criou um plano...
 Jesus pagou o preço – Deus enviou Seu único Filho para levar o
castigo por todos nós; Jesus não tinha pecado, mas ele morreu em
nosso lugar e ressuscitou no terceiro dia – João 3:16
 Qualquer pessoa pode ser salva – Jesus pagou por TODOS os
pecados; basta crer e confessá-lo como salvador para ser salvo! Romanos 10:9-10
Uma vida nova – quem aceita Jesus como salvador recebe o
Espírito Santo e agora vive para Jesus; um dia os salvos ressuscitarão
para a vida eterna, junto de Deus
Esse é o maravilhoso plano de salvação que Deus preparou por
amor a nós!

Texto base: 1 João 1.5-10

Como explicar o plano de salvação?
Existem muitas formas de explicar o plano de salvação. Cada
pessoa é diferente, então não existe nenhuma “fórmula mágica”. Por
isso, é importante adaptar a explicação de acordo com a situação e orar
pedindo sabedoria a Deus (Efésios 6:19-20).
Quando você está tentando explicar o plano de salvação:
Explique com amor – tente contar sobre o plano de salvação,
mas tenha sempre respeito e consideração pela pessoa que está
ouvindo – 1 Pedro 3:15-16
Abra espaço para perguntas – não domine a conversa; ouça o que a outra pessoa tem a dizer e
procure entender o que ela precisa.
Seja pessoal – o plano de salvação não é uma filosofia abstrata; conte sua experiência pessoal, mostre
como o plano de salvação afeta sua vida;
Convide a aceitar Jesus – se a pessoa mostra interesse pelo plano de salvação, explique que ela também
pode aceitar Jesus e, se a pessoa quiser, ajude a orar;
Algumas pessoas poderão entender o plano de salvação logo, mas outras vão precisar de mais tempo. Se
uma pessoa está interessada, é bom sugerir fazer alguns estudos bíblicos para saber mais. Não tente forçar
ninguém. O trabalho de convencer e converter pertence a Deus (João 16:7-8).

Atenção: Jesus nos chamou para fazer discípulos, não apenas para explicar o plano de salvação (Mateus
28:19-20). Quando uma pessoa se converte, ela precisa de acompanhamento e ajuda para crescer. Você e a igreja
têm a responsabilidade de ajudar cada novo convertido.
I – FICA A DICA:

ESCURA

O QUE ESTA PÁGINA ENSINA

VERSÍCULOS BIBLÍCOS

COMO EXPLICAR ESTAS
VERDADES

ASSOCIAÇÕES SUGERIDAS

1.
2.
3.
4.

Problema/Necessidade
Definição de pecado
Exemplos de pecado
Nascido do pecado.
Separado por Deus

Romanos 3:23
O pecado é tudo aquilo que não
agrada a Deus. Exemplos: mentir,
ter mau comportamento, roubar.
Nascemos com o “desejo” de fazer
coisas erradas. A Bíblia diz que o
pecado deve ser castigado. Isto
significa ficar separado de Deus
para sempre.
“Mas Deus tem um plano
maravilhoso para que você e eu
não sejamos castigados pelos
nossos pecados.”

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: Alessandro Vilas Boas | O Carpinteiro + Isaías 9 (Espontâneo) (Clique na descrição)
3- Oferta: Líder não se 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:
 Material: Uma garrafa pet transparente cortada ao meio, cloro, conta-gotas e tintura de iodo (comprado em
farmácia); Como usar? Coloque água limpa pela metade da garrafa já cortada, diga que assim que deve
ser nosso coração (bem limpinho),mas o pecado vai entrando(com o conta gota vá pingando a tinta de iodo)
e dando exemplos de pecado. Assim a água fica escura e você diz que assim que fica nosso coração
quando se enche de pecado. Você pega o cloro e fala que quando aceitamos á Jesus, ele nos purifica de
todo pecado e coloca o cloro dentro da água suja.
III - AO LÍDER:
O pecado não é problema de um indivíduo apenas, mas de todos os seres humanos. Podemos
afirmar que não existe pecado cujas causas não estejam na humanidade inteira e cujas consequências não atinjam
toda a humanidade. Temos estudado o homem como pecador, e demonstrado não só que o homem todo é
pecador, como também que todo homem é pecador. Nesta lição, trataremos de responder algumas perguntas
importantes que demonstram o alcance do pecado e alguns dos seus efeitos na vida do homem.
• NÃO tente ser Deus - é o Espírito Santo quem convence as pessoas do pecado.
• NÃO ofereça brindes ou prêmios.
• NÃO enfatize o medo ou o inferno.
• NÃO pressione o grupo.
• NÃO insista em que a criança faça uma oração repetida ou memorizada.
• NÃO manipule as crianças
IV – INTRODUÇÃO
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Peçam para que o menino e a menina se posicionem diante da turma e falem que o casal representará
Adão e Eva.
Coloquem uma cesta com vários tipos de fruta diante deles.
Leiam Gn 2. 15 a 17:

“E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor
Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento
do bem e do mal, dela não comerás; porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás”.
Falem: Lemos nestes versículos acerca da orientação de Deus sobre o que podiam ou não comer dos frutos do
jardim.
Escolham 01 fruta e digam que ela vai representar a árvore do conhecimento do bem e do mal.
– Falem: Mas, Adão e Eva desobedeceram:
Leiam: “E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para
dar entendimento; tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela”(Gênesis 3:6).
Neste momento, “Eva” deve comer parte da fruta proibida e depois passar para “Adão”.
– Falem: Qual foi o pecado?
Certamente vão falar que foi a desobediência.
– Entreguem a metade da cartolina preta para o menino e a outra parte para a menina e falem que representa o
pecado.
– Depois, leiam: “Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também
a morte passou a todos os homens por isso que todos pecaram”(Romanos 5:12).
– Peçam para que o casal distribua pedaços de cartolina preta para todos os alunos, simbolizando que todos
pecaram.
– Falem: Agora, temos um problema sério – o pecado. Vamos agora estudar sobre as consequências do pecado.
V – ANDAMENTO
V = Versículo VV = Versículos
a)

Nascemos - pecador: (Salmos 51:5 e Romanos 5:12)

Ninguém ensina a criança a pecar, o pecado já nasce com ela. Quando nós éramos crianças, nunca fomos
é escola que tivemos uma aula de pecado, certo?
Imagina entrarmos na sala e a professora disser: “Bom dia crianças, hoje vamos ter aula de pecado! Hoje
vamos aprender a beliscar o colega, amanhã vamos aprender a responder a mamãe e semana que vem vamos
aprender na prática a brigar com o irmão”.
Ninguém nos ensina isso, isso já nasce conosco, por isso que nossa natureza é pecaminosa.
b)

Todos somos pecadores: (Romanos 3:23)

Quando a bíblia nos relata que todos somos pecadores, não especifica se é homem, mulher, idoso ou
crianças. Todos nós somos pecadores e carecemos, precisamos da Glória de Deus em nossa vida. A criança
precisa entender que quando nós pecamos nos afastamos de Deus. Quando contamos uma mentirinha para a
mamãe, pegamos um dinheirinho escondido de alguém ou desobedecemos nossos pais estamos pecando, e o
pecado desagrada a Deus, nos afastando dEle.
c)

A criança está em perigo: (Mateus 18:14)

O fato de Jesus dizer que a criança está em perigo já nos dá um alerta que precisamos estar atentos aos
nossos pequeninos.
Fale sobre os perigos: Quando ela fica na frente da televisão vendo coisas que não agrada ao senhor,
O que é pecado?
Pecado: É tudo aquilo que pensamos, falamos ou fazemos que não agrade ao Senhor. (faça os gestos: )




Pensamos: coloque os dois dedos indicadores na cabeça;
Falamos: coloque as duas mãos em forma de concha na boca (como se estivesse cochichando);
Fazemos: movimente as duas mãos;

Que não agrada ao Senhor: faça o sinal de não com o indicador e depois aponte para o céu.
O que será que fazemos que não agrade a Deus? (deixe as crianças falarem)




Mentir, bater no amigo, falar palavrão, não respeitar a professora, o pastor da igreja.
Brigar com a irmã, desobedecer aos mais velhos;
Ver coisa feia na TV, pegar dinheirinho escondido na carteira do papai...
(fale pecados que realmente podem estar na vida da criança)

Todos nós podemos pecar, mas como toda coisa errada, ele tem consequências:
a) O pecado nos afasta de Deus
b) Deixa nosso coração sujo como lamaçal, e assim como nós não gostamos de morar num lugar sujo. Jesus
também não quer morar num coração sujo de pecado. (mostre a criança um coração sujo ou feito de cartolina preta)
Dica: nunca diga que o pecado é “preto”, mas sim escuro ou sujo, porque a criança pode associar com a cor da
pele.
VI - Clímax
“Pai, em nome de Jesus, eu declaro que creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar, e na Sua
ressurreição. Por isso, eu te peço perdão pelos meus pecados e que o mesmo sangue que foi derramado na cruz
venha a cobrir toda a minha vida e me purificar de todo pecado e injustiça. Eu confesso Jesus como meu único
Senhor e Salvador e recebo o teu Espírito Santo para que, a partir de hoje, eu seja transformado na pessoa que tu
desejas que eu seja. Endireita os meus caminhos, Senhor. Escreve o meu nome no Livro da Vida e me faz um
participante da tua herança eterna. Em nome de Jesus, quebra todo o vínculo que eu tenho com as trevas. Amém”.
VII – FINAL
Conclusão: Antes do apelo (pedir que as crianças aceitem a Jesus como Salvador) recapitule a
necessidade de salvação (todos pecamos, ninguém merece morar com Deus) e qual o caminho para que sejamos
salvos (receber Cristo como salvador e seguir seus ensinamentos). Peça que todos fechem os olhos e abaixem as
cabeças, para que uma criança não vigie a outra, ou não tome uma decisão porque o colega também tomou. Peça
um sinal com a mão e ore pela salvação delas.
Mesmo que a técnica do livro sem palavras não seja aplicada, seu conceito pode ser utilizado por ser fácil
curto e eficiente.
Desafio: #ATITUDE – Depois que a criança receber a salvação:
 • Converse com os pais.
 • Verifique se a criança tem uma Bíblia e se sabe usá-la.
 • Arrole a criança em uma classe de discipulado, de preferência ao nível de entendimento dela.
 • Ore constantemente pela criança.
 • Providencie um “CONSELHEIRO” espiritual para a criança.
 • Providencie material para ser usado em casa, com o objetivo de ajudá-la no início da vida cristã.

Leandro Miranda Cordeiro
Coordenador de Juniores – Alameda Kids
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