
 

ROTEIRO DE                           

CÉLULA KIDS 
 

Referente à ministração do dia: 26/05/2019 

 

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 e 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 

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

• Domingo:  

• Coral Kids – 09:00 

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

• Culto de Celebração - Alameda Kids – 18:30 

 

 

O PLANO PERFEITO - CARMESIM 
  
PREPARE-SE BEM... 
 
Quem é Jesus Cristo, afinal? Homem? Deus? 
 

♩ ♪ ♬ Como pedir coroas a um Rei que da sua glória se despiu,  como 

exigir riquezas de um Rei que a cabeça não tinha onde reclinar♩ ♪ ♫  
 
Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu pelos pecados de todo o 
mundo, ressuscitou e continua vivo hoje. Ele é Deus, mas também foi um 
homem e viveu na terra durante cerca de trinta anos. Jesus mudou o 
mundo para sempre e pode mudar sua vida também. 
A Bíblia diz que Jesus é Deus revelado em forma humana ao mundo. Ele 
veio para nos salvar, porque não conseguimos pagar o preço de nossos 
pecados. Essa foi sua grande missão na terra, levar o castigo de nossos 
pecados em nosso lugar.  
 

  
I – FICA A DICA:  

 

Jesus o Plano Perfeito:  
https://www.youtube.com/watch?v=OtDvlKRgJrc 

 

♩ ♪ ♫ ♬ Um plano pra salvar, um pacto pra selar Silêncio no céu 
Resgate e salvação encheu seu coração Ele nem hesitou No palco do 
amor, o autor anunciou A vida e salvação Tudo que ele fez foi 

obedecer O plano que Deus escreveu E quando a minha história 
parecia ter chegado ao fim A sua graça me alcançou E quando tudo 
parecia estar perdido naquela cruz O seu sangue me libertou 
Jesus, o plano perfeito Mistério da graça que me transformou O 
Seu nome é Jesus, nome sobre todos Veio pra salvar, ele me 

salvou! ♩ ♪ ♫  
  
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: Renascer Praise - Jesus, O Plano Perfeito 

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: “Braços abertos” / ♫ Sobre Ele - Amanda Rodrigues♫ 

 

 

 

 

[TÍTULO DA 

BARRA LATERAL] 

Resumo da Ministração: 

A história de Jesus não acabou 
na cruz. Ele ressuscitou e 
continua vivo até hoje! 
 
Objetivo: Cristo, o Filho de 

Deus, nunca fez nada de errado. 

Ele recebeu na cruz, 

espontaneamente, o castigo 

que cada pessoa merecia. Deus 

colocou sobre Ele o seu e o meu 

pecado. Cristo derramou o Seu 

sangue por nós. Ele morreu, 

mas não ficou morto. Jesus 

ressuscitou e está agora no Céu. 

 

Verdade Central Relacionada:  

Solução /Caminho 

1. O Filho perfeito de Deus 

2. Recebeu o nosso castigo 

3. Derramou seu sangue 

4. Morreu e ressuscitou. 

5. Está agora no Céu 

 

Texto base:  Hebreus 9:22 

1 Coríntios 15:3,4 

 

 

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

 

A personalidade de Jesus 

A Bíblia mostra Jesus como uma pessoa verdadeira, com emoções e pensamentos. Ela nos mostra a personalidade 

de Jesus, que reflete a personalidade de Deus Pai: 

• Cheio de amor - Jesus nunca trata as pessoas com ódio, mas sempre tem muito amor para oferecer 

• Justo - ele não trata com parcialidade nem age por motivos egoístas 

• Misericordioso - Jesus está sempre pronto para perdoar e restaurar quem se arrepende 

• Paciente - ele não castiga logo, mas nos trata com paciência 

• Zeloso - Jesus está totalmente comprometido com os propósitos do Pai 

• Criativo - Jesus é inteligente e age de muitas maneiras criativas 

 

IV – INTRODUÇÃO  

 

 

 

DOURADA 

 

ESCURA 

O QUE ESTA 
PÁGINA ENSINA 

Quem é Deus 
1. Criador – Ele fez você 
2. Amor – Ele ama você 
3. Céu 
4. Santo 

O QUE ESTA 
PÁGINA ENSINA 

Problema/Necessidade 

1. Definição de pecado 

2. Exemplos de pecado 

3. Nascido do pecado. 

4. Separado por Deus 

VERSÍCULOS 
BIBLÍCOS 

João 3:16ª 
VERSÍCULOS 

BIBLÍCOS 
Romanos 3:23 

COMO EXPLICAR 
ESTAS VERDADES 

Explique quem Deus é: Ele 
fez tudo – as árvores, as 
montanhas. Ele fez você. 
Deus o amo e está 
preparando um lugar no 
Céu para Seus filhos. Ele é 
santo, ou puro, e Sua casa 
no Céu é também pura. 

COMO EXPLICAR 
ESTAS VERDADES 

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. 

ASSOCIAÇÕES 
SUGERIDAS 

“Mas existe uma coisa que 
nunca pode entrar no Céu. 
É o pecado. 

ASSOCIAÇÕES 
SUGERIDAS 

“Mas Deus tem um plano 
maravilhoso para que você e 
eu não sejamos castigados 
pelos nossos pecados.” 

Exemplo: Criança, Vermelho, Branco 
Vermelho: Nossa porque você está tão triste? 
Criança: É por que eu não vou poder ir pro céu, 
Vermelho: Mas eu posso resolver seu problema, está vendo essa cor aqui, mostra que Jesus 
morreu no nosso lugar, pelo meu e pelo seu pecado, e Ele pode te levar para o céu. 
Criança: É verdade? 
Vermelho: sim é verdade, estou indo tchau! 
Criança: Que legal, agora eu posso ir pro céu. Mais como eu vou pro céu? O que eu tenho que 
fazer pra ir pro céu? 
Vermelho: (explicar plano da salvação) 
Criança: eu quero então que Jesus entre na minha vida (fazer oração... enquanto isso Branco entra 
e vai limpando a criança. Vermelho sai de cena depois da oração) 
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VERMELHA 

 
LIMPA 

O QUE ESTA 
PÁGINA ENSINA 

Solução /Caminho 
1. O Filho perfeito de Deus 
2. Recebeu o nosso 

castigo 
3. Derramou seu sangue 
4. Morreu e ressuscitou. 
5. Está agora no Céu 

O QUE ESTA 
PÁGINA ENSINA 

Apropriação 
1. Convite 

Para afastar-se do pecado e de 
tentar salvar-se pelo esforce 
próprio. Para confiar em 
Cristo pela Fé somente. 
2. Segurança da Salvação 

VERSÍCULOS 
BIBLÍCOS 

Hebreus 9:22 
1 Coríntios 15:3,4 

VERSÍCULOS 
BIBLÍCOS 

João 1:12 
Hebreus 13:5b 

COMO EXPLICAR 
ESTAS VERDADES 

Cristo, o Filho de Deus, 
nunca fez nada de errado. 
Ele recebeu na cruz, 
espontaneamente, o 
castigo que cada pessoa 
merecia. Deus colocou 
sobre Ele o seu e o meu 
pecado. Cristo derramou o 
Seu sangue por nós. Ele 
morreu, mas não ficou 
morto. Jesus ressuscitou e 
está agora no Céu. 

COMO EXPLICAR 
ESTAS VERDADES 

Leia e explique o primeiro 
versículo. Recapitule a 
Mensagem da Salvação, 
fazendo perguntas. A criança 
deve orar, reconhecendo que 
pecou, e que deseja deixar o 
pecado, confiando só em 
Cristo. Dê-lhe segurança: De 
quem você é filho? Como 
sabe? Leia e explique Hebreus 
13:5b,6. O Senhor Jesus vai 
abandonar você algum dia? 

ASSOCIAÇÕES 
SUGERIDAS 

“Agora por causa do que o 
Senhor Jesus fez por você, 
seus pecados podem ser 
perdoados.” 

ASSOCIAÇÕES 
SUGERIDAS 

“Quando você se torna filho de 
Deus. Ele quer que você O 
conheça melhor.” 

IV – Andamento 

O que Jesus fez? 

Jesus nasceu 

Sua vida na terra começou como toda a gente, mas com uma diferença: Ele foi gerado pelo 

Espírito Santo. Seu nascimento foi ao mesmo tempo muito humilde e marcado por milagres. Sua 

vida toda ia ser assim, humilde, mas maravilhosa (Lucas 2:1-7). 

Jesus foi batizado 

Quando João O batizou, sua natureza divina foi revelada ao mundo. Aí Ele começou Seu 

ministério, com cerca de trinta anos (Mateus 3:13-17). 

Jesus foi tentado 

Jesus era tão humano como nós, com capacidade para pecar se quisesse. O diabo tentou fazê-lo 

pecar, mas Ele resistiu. É Jesus quem nos ajuda a deixar o pecado (Hebreus 4:15). 

Jesus ensinou 

Ele explicou sobre Deus e o Seu reino, nos desafiando a mudar não só nosso comportamento 

exterior, mas nossa atitude interior. 
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Jesus fez milagres 

Curou doentes, expulsou demônios, multiplicou comida, acalmou tempestades e até ressuscitou 

mortos! Os Seus milagres mostravam Seu amor por nós. Todos Seus milagres ajudavam alguém 

de alguma forma. 

Jesus morreu 

Ele voluntariamente pagou o preço pelos nossos pecados, morrendo na cruz em nosso lugar. 

Jesus ressuscitou 

Quando ressuscitou, Ele venceu a morte e nos deu a esperança da vida eterna (Romanos 6:23). 

Jesus subiu ao Céu 

Ele subiu fisicamente ao Céu, onde está vivo ainda hoje com Deus Pai (Atos 1:9-11). 

Jesus mudou o mundo 

Seus poucos anos na terra marcaram a História do mundo desde então. Teve impacto em muitas 

áreas, desde a ética até a educação! 

Jesus muda vidas 

Hoje Ele transforma a vida de quem o aceita como seu salvador, ajudando a viver de maneira 

diferente, com esperança e amor. 

III – Clímax (Resultado): 

 

VERDE 

O QUE ESTA PÁGINA 
ENSINA 

Crescimento Espiritual 
1. Confissão de pecado 
2. Crescimento em Cristo 
3. Orar 
4. Ler e obedecer a Bíblia  
5. Testemunhar  
6. Ir à igreja e à Escola Dominical 

VERSÍCULOS BIBLÍCOS 1 João 1:9 

COMO EXPLICAR ESTAS 
VERDADES 

A cor verde nos lembra coisas que crescem. Agora 
que já crê no Senhor Jesus Cristo, você deve crescer 
nele. 

1. Confissão de pecado 
2. Crescimento em Cristo 

• Explique que a criança deve: 

• Orar  

• Ler e obedecer à Bíblia 

• Ir à igreja e à Escola Dominical 

ASSOCIAÇÕES SUGERIDAS 
Entregue um folheto. Faça uma oração de 
agradecimento. Ore. 
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IV – Conclusão:  

Jesus ainda está vivo hoje! Ele está junto de Deus Pai, intercedendo por nós. Jesus nos salva de nossos 

pecados. Ele também mora dentro do coração de cada pessoa que crê nele, através do Espírito Santo (João 

14:23). 

Um dia Jesus voltará. Ele buscará todos os salvos e nos levará para morar para sempre com ele. A vida com 

Jesus nunca acabará! 

 

Convite a Salvação: 

Posso conhecer Jesus? 

Sim, você pode conhecer Jesus. Quando você aceita Jesus como seu salvador, Ele se revela a 

você e se torna seu amigo. Você também pode aprender muito mais sobre Sua personalidade e 

tudo que fez lendo a Bíblia, que conta sobre Sua vida e como mudou tudo para sempre. Essa é a 

melhor maneira de descobrir quem Ele é. 

 

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 ofereceu 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. 

 

 

 

 

Leandro Miranda Cordeiro 
Coordenador de Juniores 

 


