Visão
Cada crente um discípulo. Cada casa uma igreja.

ROTEIRO DE CÉLULA KIDS

Referente à ministração do dia: 09/06/2019

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

EU JAMAIS SEREI O MESMO!
I – INTRODUÇÃO: PREPARE-SE BEM...
Ore sempre e peça direcionamento do Espírito Santo.

[TÍTULO DA
BARRA LATERAL]
Resumo da Ministração:
Quando a pessoa entra na água,
representa sua identificação
com a morte de Jesus. Assim
como Jesus morreu na cruz,
essa pessoa também morreu
para o pecado. Quando é
levantada, representa sua
identificação
com
a
ressurreição de Jesus. Assim
como Jesus ressuscitou, essa
pessoa agora tem uma vida
nova, dedicada a Deus, e um dia
ressuscitará para a vida eterna.
Objetivo: . 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?
Verdade Central Relacionada:
Apropriação
Convite: para afastar-se do pecado
e de tentar salvar-se pelo esforço
próprio. Para confiar em Cristo pela
Fé somente. Segurança da Salvação

Texto base: (Romanos 6:3-5)

Uma palavra do Discipulador, Tio Leandro:
A primeira pergunta que recebemos, quando realizamos a entrevista do
candidato a batismo é: O que é batismo?
E começamos explicando de acordo com a Palavra de Deus, a Bíblia.
Nela encontramos a seguinte resposta: o batismo é um ato muito
importante na vida de um cristão. É um símbolo da conversão, e claro
Jesus foi batizado como um exemplo para nós seguirmos. Neste processo
em que o junior já entregou seu coração, iniciamos uma caminhada muito
especial e importante de discipulado, Discípulos de Jesus.
E hoje, vamos iniciar nossa Célula Kids, com uma pergunta: “O que é o
batismo para você?” ou “Quando você pensa no batismo o que vem em
sua cabeça?”.
Líder ou Dirigente, permita-se ouvir cada resposta com muita atenção, a
partir deste ponto, todas as dúvidas e até mesmo respostas equivocadas,
devem ser anotadas, para que juntos possamos mapear as questões que
estão gerando dúvidas no coração de cada junior.
Vamos então, para a resposta: Batismo é quando alguém se limpa com
água de forma simbólica, para mostrar que aceitou Jesus como seu
salvador. Você que nasceu num lar cristão já deve ter ouvido aquela
música: “O Sabão – Mara Lima” ?
♬♪♫ O sabão lava meu rostinho
Lava o meu pezinho, lava a minha mão
Mas Jesus pra me deixar limpinho ♬♪♫

Jesus para nos deixar limpinhos lava o nosso coração e hoje você que
entende que seu coração está sujo, por conta do pecado, terá a
oportunidade de confessar, ou seja, dizer que Jesus é seu Salvador.
Então, a partir de hoje, Jesus irá morar nele (coração), e quando Jesus
entra em nosso coração ele – lava. Claro que isso é apenas uma ilustração
para crianças pequenas entenderem, você que já sabe ler, poderá
comparar lendo Romanos 6:3-7, que explica que quando alguém se
batiza, se identifica com a morte e ressurreição de Cristo, mostrando que
acredita que Jesus tomou o seu lugar, esse é salvo e tem seu coração
limpo.
Já sou salvo! E agora? Depois que você passa pelo Plano da Salvação e
faz a oração de entrega, o segundo passo é ir à igreja e frequentar uma
célula para estar sempre recebendo uma palavra de amor e
compartilhando com outros irmãos em Cristo e amigos mais chegados,
situações, desafios e até mesmo as bênçãos que feito parte de sua vida.
E então agora que já é salvo e tem certeza disso, você terá que tomar uma
decisão. Decisão? Qual decisão? Onde e como consigo descobrir que
decisão é essa? Alguém sabe me dizer?

O BATISMO... Quando você se batiza, você está dizendo para o mundo que a sua vida mudou, já não está
preso ao pecado e que a partir desse “ato público” você viverá conforme a vontade de Deus e seguirá os
passos de Jesus. Uau! Já imaginou, seguir os passos de Jesus? E Jesus disse “quem crer e for batizado será
salvo, mas quem não crer será condenado” (Marcos 16:16), aqui fica claro que o batismo por si só não salva,
o mais importante é crer; “quem não crer será condenado”.
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II – FICA A DICA:
Para ir além...
Evite direcionar a criança ao Batismo, deixe claro que é uma decisão pessoal. Sua missão é apresentar Jesus
como Salvador e apresentar as suas ordenanças, dependa exclusivamente do Espirito Santo, pois é Ele quem gera
no coração o desejo e convencimento. Ser batizado não é condição essencial para ser salvo. Na Bíblia notamos
que o ladrão que creu em Jesus não foi batizado, mas foi para o Céu. Paulo disse que o seu ministério não era batizar,
mas pregar o evangelho (1 Coríntios 1:17). Se fosse essencial para a salvação, teria feito questão de batizar quem
cresse logo. Mas, embora não salve, é um mandamento dado por Jesus e é muito importante como confirmação
pública da nova vida em Cristo (Mateus 28:18-20). É como assinar um contrato de trabalho, você pode trabalhar por
alguém sem ter contrato, mas quando você assina o contrato, fica oficial. É por isso que muitas igrejas só aceitam
uma pessoa como membro depois de batizado, porque significa que tem um compromisso sério com Jesus e nós da
Igreja Batista Alameda, obedecemos essa ordenança e cumprimos o papel de anunciar as boas novas e batizar em
nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
III – CRONOGRAMA
1- Recepção / Bate-papo (Receba as crianças e juniores, cumprimente-as e converse um pouco com elas sobre a
sua semana, lembre-se também dos visitantes).
2- Louvor / Adoração: Eu Jamais Serei o Mesmo – Fernandinho.
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. O Ministério Infantil, disponibiliza um
cofrinho Missionário para você desafiar as crianças a trazerem algo para ofertamos a Missões.
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). É importante ter um momento de agradecer pelas bênçãos recebidas e orações
respondidas a quais foram anotadas no caderno ou diário.
5- Revisão da lição anterior: Faça perguntas da última lição dada. (Eles estudaram o Plano da Salvação, aplicando o
uso da pulseira). Estratégia da Pulseira ou objetivo: Algum amigo perguntou o que você está usando?
IV - AO LÍDER
Como se batiza?
Imersão – é quando uma pessoa entra com o corpo todo dentro da água. Esse tipo de batismo é visto como uma
representação da nossa morte para o pecado e ressurreição em Cristo. Foi muito provavelmente a forma como João
batizou Jesus e o método mais comum de batismo na igreja primitiva. O batismo por imersão era mais comum no
tempo de Jesus e dos apóstolos. "Batismo" vem de uma palavra grega que significa "submergir em água", "lavar-se"
ou "purificar-se". A água simboliza a purificação (muitos rituais de limpeza judeus envolviam água) e uma vida nova
em Jesus, livre do poder do pecado.
É bom lembrar que a maneira como o batismo é feito não é o mais importante; é o coração de quem se batiza que
conta. Assim como temos todos uma só fé, expressada de diferentes formas, também temos um só batismo, com o
mesmo propósito (Efésios 4:3-7).
V – ANDAMENTO
Para se batizar é muito simples, a Bíblia que é a Palavra de Deus, não cria nenhuma barreira para “descer as águas”
a única condição que a Bíblia impõe é que a pessoa creia e se arrependa dos seus pecados para ser batizado (Atos
2:38). Acho que agora você começou a entender, certo? Há uma ligação aqui com a Plano da Salvação – Cor Branca
– Líder/Ministrador é sua vez agora de colocar em prática, aquilo que vem estudando durante todos esses meses,
isso significa que a pessoa deve ter consciência que pecou e decidir que quer mudar, aceitando o sacrifício que Jesus
fez por ela.
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LIMPA ou CLARO

O QUE ESTA PÁGINA ENSINA

Apropriação
1.Convite para afastar-se do pecado e de tentar salvar-se pelo esforço próprio.
Para confiar em Cristo pela Fé somente.
2.Segurança da Salvação

VERSÍCULOS BIBLÍCOS

João 1:12
Hebreus 13:5b

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

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

Nesse momento, alguma criança pode dizer que já foi batizada quando era bebe ou perguntar por que não batizamos
bebes. E com amor, explique: não batizamos os bebês porque ainda não têm consciência e nem podem tomar essa
decisão. Claro que é importante pedir a proteção e a bênção de Deus sobre a vida da criança, mas o batismo deve
ser uma escolha pessoal feita com entendimento. Assim que alguém chega a esse entendimento, pode ser batizado,
mas se for criança ou junior deve antes pedir a permissão dos pais e a sua igreja, pois é importante que estejam
respaldados por essas autoridades.
VI - Clímax (Resultado):
Só o sangue de Jesus nos limpa dos nossos pecados!
“O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia” (Pv
28:13).
Quem escolheu estar com Jesus precisa confessar diante de todos os homens que agora pertence ao Rei dos reis e
Senhor dos Senhores. Então poderá receber o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
IV – Conclusão:
1. Há alguma idade correta para a pessoa ser batizada?
R: Não. A recomendação é que o batizando atinja a idade da razão para voluntariamente pedir para ser batizado.
2. Por que eu devo me batizar?
Resposta livre. Após ouvir os juniores, o professor pode dar algumas fortes razões.
Mateus 28:18-20

Leandro Miranda Cordeiro
Coordenador de Juniores

