
 

ROTEIRO DE                           

CÉLULA KIDS 
 

Referente à ministração do dia: 05/05/2019 

 

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. 

 

RELÓGIO DE ORAÇÃO: 

• Despertamento espiritual das igrejas, famílias, células, 

líderes de células, pastores, vida financeira da Igreja; 

• Ministério Infantil – Lideres, voluntários e visitantes; 

• Famílias: Relacionamentos totalmente restaurados; 

• Escola: Salvação aos amigos e professores; 

• Saúde: Cura e libertação. 

Informar sobre: 

• Sexta: Culto + Treinamento de Célula Kids - 20:00 

• Sábados: Culto Juventude m.HOLY – 19:00 

• Domingo:  

• Coral Kids – 09:00 

• EBDA Kids – Escola Bíblica Dominical Alameda Kids – 10:00 

• Alameda KIDS – 18:30 

 

 

A CONVERSÃO... 
  
PREPARE-SE BEM... 
 
Nessa célula kids, você será imediatamente curado e liberto. Suas 
escamas em seus olhos cairão e assim como foi com Saulo - e ele 
recuperou a vista – VOCÊ RECUPERÁ A VISÃO. Ter visão espiritual 
RESTAURADA é ver além do que os olhos humanos são capazes de 
enxergar. É ver o poder de Deus e não as circunstâncias que nos 
envolvem. Quando Deus abre os nossos olhos espirituais o nosso medo 
desaparece, porque vemos que Ele está do nosso lado para nos guiar e 
proteger. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado 
alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os 
discípulos de Damasco, e logo começou a pregar nas sinagogas, 
afirmando que Jesus é o Filho de Deus. 

  
I – FICA A DICA:  
 
A música para esta semana tem essa intenção – LIBERTAÇÃO e CURA 
– Sim eu Creio em Jesus de todo o meu coração. Por isso profetize antes 
da sua célula começar no seu a sós com Deus – que nesse encontro, 
aconteça algo novo, e que todos os corações que estiverem ali saiam 
curados e libertos de toda as doenças, dos medos. 
 

O Deus que faz o cego ver 
Está passando por aqui 
Está passando por aqui 

O Deus que faz o surdo ouvir 
Silencia o medo em mim 
Silencia o medo em mim 

Sim eu creio em ti 
Sim eu creio em ti 

Deus do sobrenatural 

 

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: LIVRES | Juliano Son - "Milagres" 

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:  Abraço por 20 segundos e dizer uma palavra de amor e cuidado. 

 

 

 

 

[TÍTULO DA 

BARRA LATERAL] 

Resumo da Ministração 

Naqueles dias, Saulo só 

respirava ameaças e morte 

contra os discípulos do Senhor. 

Ele apresentou-se ao Sumo 

sacerdote e pediu-lhe cartas de 

recomendação para as 

sinagogas de Damasco, a fim de 

levar presos para Jerusalém os 

homens e mulheres que 

encontrasse seguindo o 

Caminho. Durante a viagem, 

quando já estava perto de 

Damasco, Saulo, de repente, 

viu-se cercado por uma luz que 

vinha do céu. Caindo por terra, 

ele ouviu uma voz que lhe dizia: 

“Saulo, Saulo, por que me 

persegues?” 

Objetivo: As crianças e juniores 

da sua célula irão entender que 

quando há um verdadeiro 

encontro com Jesus, o 

sobrenatural acontece. 

Verdade Central Relacionada:  

Saulo perguntou: “Quem és tu, 

Senhor?” A voz respondeu: “Eu 

sou Jesus, a quem tu estás 

perseguindo. Agora, levanta-te, 

entra na cidade, e ali te será dito 

o que deves fazer”. 

Texto base:  Atos 9: 1-20 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P92VCmjzlRU
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III - AO LÍDER 

 

 Essa semana você terá a oportunidade de receber algo novo de 

Deus, você nunca imaginou que um dia estaria como líder de 

uma célula ou discipulando uma criança ou amigo? É 

exatamente desse jeito. Deus é especialista em nos 

surpreender, mas para isso devemos estar alinhados com Ele, 

buscando no secreto, na Bíblia e com amigos que partilham da 

mesma fé. Você está indo bem, e isso é só o começo. Jesus tem 

compaixão de você em todo momento, mesmo sabendo que 

você não sabe o que dizer, orar ou até mesmo por conta do 

pecado. Entenda, tudo já foi pago e você é perdoado e o amor 

dEle não se compara com os seus erros, afinal, o amor de Deus 

é maior do que qualquer coisa ou pessoa. – Ouça essa música 

pelo menos umas três vezes, a primeira você irá agradece a 

Deus por tudo, diga quem Ele é para você, agradeça por sua vida, por que Ele te escolheu e te chamou para servir 

de todo o coração, por sua família, amigos e escola. Na segunda vez você dirá tudo o quer e deseja. Como assim? 

Diga que tipo de pessoa quer se tornar, diga seus sonhos, seus desejos, aonde você quer estar daqui alguns anos, 

como você quer que sua igreja esteja, avivada? Cheia de amor? De pessoas acolhidas? Comece a dizer como você 

quer ajudar em tudo o que o Senhor fará em nossa igreja. Ele está esperando ouvir todos os seus sonhos, ideias e 

expectativas. No terceiro momento você deve ficar em silêncio e deixar Ele falar contigo. Aahh, e depois não esquece 

de escrever e compartilhar com seu discipulador. 

 

IV – INTRODUÇÃO 

 

I – Introdução: Saulo, ameaçava os discípulos ou seguidores de Jesus. Já imaginou o medo que 

os seguidores de Jesus sentiam naquela época? Medo? Pois bem, sentiam medo, mas Saulo 

fazia isso por que este não acreditava em Jesus como o filho de Deus. 

Ligação: Perseguir alguém quer dizer tratar muito mal alguém, por causa de sua fé. 

II – Andamento dos Acontecimentos: 

1. Saulo ameaçava de morte os discípulos. (Versículo 1) 

 

Fato Histórico: Saulo ameaçava de morte os discípulos (Atos 9:1) 

Frase de Ligação: Que terrível! Mas, mais terrível que isso é o pecado. 

Aplicação: Pecado é tudo aquilo que pensamos, falamos e fazemos, que não agrada a 

Deus. Por exemplo: brigar, mentir, falar coisas feias, desobedecer. O pecado precisa ser 

castigado, que é ficar separado de Deus. Romanos 5:12 – Portanto, assim como por um só 

homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou 

a todos os homens, porque todos pecaram.  E nascemos com essa natureza 

pecaminosa. 

Frase de Ligação: Como o seu pecado é terrível 

https://www.youtube.com/watch?v=p5-A5PYS77k
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Fato Histórico: Como o pecado de Saulo que o levava a perseguir e a ameaçar os 

discípulos. 

 

2. Pediu cartas ao sumo sacerdote (Versículo 2) 

3. Quando se aproximou de Damasco, apareceu uma luz do céu e brilhou, ele caiu no chão. 

(Versículo 3) 

4. Ele caiu no chão e ouviu uma voz dizer: (...) por que me persegues? 

5. E a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. (Versículo 5) 

Fato Histórico: E a voz do céu disse: Sou Jesus a quem persegues. (Atos: 9:5) 

Frase de Ligação: O próprio Jesus está falando com Saulo? Mostrando o amor de Deus. E ele 

quer te mostrar esse amor para você também. 

Aplicação: Deus criou todos as coisas, criou você e ama você como está em João 3:16 Por 

que Deus amou o mundo. Ele é Santo/Perfeito quer dizer nunca fez nada errado e está no céu, 

aguardando você. 

Frase de Ligação: Você percebeu quanto Deus te ama? Também mostrou esse amor a Saulo. 

Fato Histórico: (...) falando, Sou Jesus a quem persegues. 

6. Agora vá a cidade, onde te dirão o que fazer. (Versículo 6) 

7. Os companheiros de Saulo ficaram assustados pois ouviram, mas não viram. (Versículo 7) 

8. Ananias recebeu uma ordem de Jesus para ir ajudar Saulo. (Versículo 11) 

9. Ananias colocou a mão sobre Saulo, e ele voltou a ver e ficou cheio do Espirito Santo. 

(Versículo 17) 

Fato Histórico: Ananias colocou a mão sobre o Saulo, e ele voltou a ver e ficou cheio da 

presença de Jesus. 

Frase de Ligação: Que maravilha o que Jesus fez na vida de Saulo, e ele pode fazer na sua. 

Aplicação: Jesus o filho perfeito sem pecado, foi crucificado e derramou seu sangue na cruz e 

morreu levando sobre si os seus pecados, sendo este castigado, mas Ele ressuscitou ao 

terceiro dia e agora está nos céus. Apocalipse 1:5b - Aquele que nos ama, e pelo seu sangue, 

nos libertou dos nossos pecados. 

Frase de Ligação: Jesus levou sobre si os seus pecados e os de Saulo, dando a ele cura. 

Fato Histórico: E podendo ver novamente, recebendo Jesus em sua vida, ele ficou cheio do 

Espirito Santo (Presença de Jesus). 
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III – Clímax (Resultado): 

10.  (Clímax/Resultado) Agora, as escamas caíram dos olhos e tornou a ver. Ele foi batizado. 

(Versículo 18) 

11. Saulo, foi pregar nas sinagogas sobre Jesus, afirmado que Jesus é o filho de Deus. 

(Versículo 20) 

IV – Conclusão:  

12.  (Conclusão) Saulo, era fortalecido, confundindo os judeus que moravam em Damasco, 

demostrando que Jesus o Cristo. (Versículo 20). 

Frase de Ligação: Deus também quer que você tenha essa experiência de conhecer Jesus e ser 

cheio da presença de Jesus. 

1. Jesus hoje vive no céu, Ele também quer viver no seu coração. Para isso você precisa 

reconhecer que tem pecado e acreditar que Jesus morreu na cruz por seus pecados e que 

ressuscitou. Você pode decidir crer agora mesmo. 

 

 

Ele lhe diz na Bíblia: Para que todo que nele crê tenha a vida eterna... Deus te oferece a 

vida eterna se acreditar no que Jesus fez. Você deve orar dizendo que reconhece que é 

pecador, que Ele morreu na cruz e ressuscitou e agora você se tornou filho de Deus.  

 

Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. 

 

 

Se hoje crê no Senhor Jesus e quer ter a vida eterna me mostre levantando a mão. 

 

 

Você que levantou a mão, depois da aula, quero muito falar com você e mostrar como você 

pode receber Jesus Cristo em sua vida e ser salvo. 

 

 

Leandro Miranda Cordeiro 
Coordenador de Juniores 

 


