Visão

ROTEIRO
DE CÉLULA

Cada crente um discípulo. Cada casa uma igreja.

KIDS

Referente à ministração a semana
12 à 16/08/2019

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

ORANDO UNS PELOS OUTROS
Capítulo em destaque: Atos 12.
Versículos chave do roteiro: Atos 12:1:17

1 – QUEBRA-GELO/BRINCADEIRA/INTERAÇÃO
(Aproveite esse tempo para enturmar os seus liderados!)
JOGO DE HOJE: MÍMICA DE ORAÇÃO
A brincadeira é muito simples, mas também muito divertida e interativa. Você deve jogar junto com a sua célula kids
para já ir entrosando com eles. Preze pela comunhão do grupo e interaja sem limites e/ou barreiras.
O JOGO: É bem simples: cada um tem que encenar através de mímicas, os seus motivos de oração. Líder, ao final
de cada mímica, anotar na lista para que, ao final da brincadeira, todos orem uns pelos outros.
A – PREPARAÇÃO E DESENVOLVIMENTO: Peça para que todos sentem-se e observem a pessoa que vai fazer a
mímica (o intuito é que seja como imagem e ação).
B – DURANTE O JOGO: Deixe a galerinha extravasar! É o momento em que irão descobrir mais sobre os amiguinhos!
Faça-os participar e falar bastante, para que tenham desenvoltura maior no período de oração!
C - REGRAS: Pode fazer com agradecimentos das crianças também. Líder, você tem a liberdade para medir o tempo
necessário e efetivo da aplicação da brincadeira, repetindo-a quantas vezes quiser.
DESEJO QUE VOCÊ TENHA UMA EXCELENTE DIVERSÃO E UM TEMPO PRECIOSO COM SUA CÉLULA, EM
NOME DE JESUS!

2 – QUESTÕES DE INTERAÇÃO ACERCA DO TEMA
(Interaja! Abra a bíblia com as crianças em todas as citações e peça para que leiam em alta voz):
A. (CURIOSIDADE) Quem escreveu o livro bíblico de Atos dos Apóstolos?
R: Segundo estudos, o autor do livro é o mesmo autor do Evangelho de Lucas, portanto, Lucas.
B. Qual é o Rei descrito na narrativa? E o que é descrito como o seu motivo para prender os que eram da
igreja? Resposta em Atos, 12:1.
C. Como o povo reagia à perseguição do povo da igreja naquela época?
Resposta em Atos, 12:3.
D. Qual era a atitude/resposta da igreja para essa situação?
Resposta em Atos, 12:5.
E. Como era a segurança em volta do apóstolo Pedro quando estava preso?
Resposta em Atos, 12:4 e 6.
F. O que aconteceu com Pedro? Qual foi a resposta das orações?
Resposta em Atos, 12:7 a 11.
G. Qual foi a reação do povo de Deus, quando pela serva Rode, tiveram a oração respondida?
Resposta em Atos, 12:14-16. Querido líder: não se esqueça de frisar/destacar para as crianças essa resposta (letra
“g”). Neste momento, você pode compartilhar com o grupo alguma experiência pessoal relacionada ao tema. também
reserve um tempo para ouvi-los – isso é essencial.
H. O que você pode aprender e aplicar no seu dia-a-dia com esse texto?
(Resposta livre mediante orientação do Líder)

3 – REFORÇO NA PALAVRA DE DEUS – O QUE MAIS EXTRAÍMOS DA BÍBLIA
(Objetivo: criar motivação/interesse pelo tema abordado – neste caso, o quanto fomos abençoados e escolhidos por
Deus e o que esta palavra nos convida a viver).
I PEDRO 3:12:
“PORQUE OS OLHOS DO SENHOR ESTÃO SOBRE OS JUSTOS E SEUS OUVIDOS ESTÃO ATENTOS ÀS
SUAS ORAÇÕES, ENTRETANTO, A FACE DO SENHOR VOLTA-SE CONTRA OS QUE PRATICAM O MAL”.
AO LÍDER DE CÉLULA KIDS: Ore com as crianças para que elas compreendam essa verdade.

4 – PALAVRA DA SUPERVISÃO DE CÉLULA KIDS
(Uma palavra especial para você, querido líder de célula kids, feita com dedicação, exclusividade e muito carinho
pelo tio Rafa).
Inegavelmente a oração é uma arma poderosa. Podemos ver claramente no texto como nosso Deus responde
as nossas orações de forma sobrenatural. Através das orações, as coisas impossíveis aos nossos olhos (milagres)
são colocadas diante do Senhor, e Ele, em sua soberania, opta por atendê-las ou não, de acordo com Sua perfeita
vontade.
Sim... é algo complexo de entender. Mas podemos observar em inúmeros pontos da palavra do Senhor onde
é comum Deus inclinar seus ouvidos ao seu povo e compadecer-se de suas solicitações. É impressionante observar
os relatos contidos no livro sagrado acerca do quanto Deus, mesmo em sua soberania e poder, faz questão de nos
ouvir e de nos dar suporte quanto a nossas dificuldades, quando oramos por nossos pedidos, e também pelos pedidos
dos nossos irmãos na fé. Ler: Atos 12:1-17.
Líder de célula, eu peço a Deus que você use essa arma poderosamente no seu dia-a-dia. Ensine o valor
disso aos seus liderados, com muito amor e temor, para que eles compreendam a importância de levarem suas
solicitações a Deus e também a importância de orarem uns pelos outros.
Desejo a todos uma célula kids abençoada e abençoadora, no poderoso e precioso nome do nosso Senhor
Jesus Cristo. Quaisquer dúvidas, sempre a vossa disposição. Graça e paz!
Atenciosamente,
Rafael Campanucci
Supervisor de Células Kids
celulaskids@alameda.org.br - (41) 99885-4141
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