Visão

ROTEIRO
DE CÉLULA

Cada crente um discípulo. Cada casa uma igreja.

KIDS

Referente à ministração a semana
19 à 23/08/2019

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

ORANDO TODOS OS DIAS
Capítulo em destaque: Daniel 6.
Texto chave do roteiro: Daniel 6:1-28

1 – QUEBRA-GELO/BRINCADEIRA/INTERAÇÃO
(Aproveite esse tempo para enturmar os seus liderados!)
JOGO DE HOJE: DESAFIO 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: pegue uma garrafa plástica, de qualquer tamanho, para começar a brincadeira. Líder, ao
final de cada desafio, anotar na lista para que, ao final da brincadeira, você conduza o grupo em oração.
A – PREPARAÇÃO E DESENVOLVIMENTO: Peça para que todos sentem-se formando um círculo. O primeiro
participante vai girar a garrafa e, quando parar de girar, a posição da garrafa deve ser observada: fundo da garrafa
(pessoa que vai orar) e tampa da garrafa (pessoa que vai fazer o pedido de oração). O intuito é que seja como o jogo
“verdade ou desafio”. Pode fazer com agradecimentos das crianças também. Se souber de algo que possa deixar a
brincadeira mais divertida/interessante para os pequenos, não deixe de aplicar em conjunto às orientações.
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: Líder, meça o tempo necessário e efetivo da brincadeira, repetindo-a quantas vezes quiser e puder.
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) Qual é o Reino em que se passa a história de Daniel? E quais foram os dois Reis
anteriores ao Rei Dario e que também são citados na Bíblia?
Resposta: Na Babilônia. Rei Nabucodonosor (Sadraque, Mesaque e Abede-Nego) e Rei Belsazar (grande
mão humana escrevendo na parede)
B. O que eram e quantos eram os Sátrapas? E qual era a função que Daniel exercia?
Resposta em Daniel, 6:1 e 2.
C. Daniel era bom no que fazia? Qual foi a reação dos outros líderes e Sátrapas?
Resposta em Daniel, 6:3 e 4.
D. O que eles concluíram, analisando o perfil de Daniel, que poderiam fazer para prejudicá-lo?
Resposta em Daniel, 6:5-9.
E. A atitude de Daniel para com o Senhor mudou devido as circunstâncias externas?
Resposta em Daniel, 6:10.
F. E o Rei Dario? Como reagiu?
Resposta em Daniel, 6:14-18.
G. O que Deus fez por Daniel?
Resposta em Daniel, 6:19-23. Líder: não se esqueça de frisar/destacar para as crianças essa resposta
(especialmente os versículos 22 e 23).
H. O que você pode aprender e aplicar no seu dia-a-dia com esse texto? Leia para eles o que houve
(consequência) com os que acusaram e tramaram contra Daniel (versículo 24). Leia também dos versículos
25 ao 28, frisando o reconhecimento do Rei para com nosso Deus e a prosperidade de Daniel.
Líder: Reserve um tempo para ouvi-los – isso é essencial. Se quiser, compartilhe experiências – esse é o momento.

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).
SALMOS 25:14
“A INTIMIDADE DO SENHOR É PARA OS QUE O TEMEM, AOS QUAIS ELE REVELARÁ OS SEGREDOS DA
SUA ALIANÇA”.
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).
Olá meus amigos! Mais uma semana se inicia e o nosso tema, ainda dentro do mês especial sobre oração é:
Orando todos os dias. Você, líder, possui esse hábito de conversar com nosso Deus todos os dias e em diversos
momentos do dia? Saiba que a oração permite intimidade com Deus. Saiba também que orando podemos vencer
qualquer dificuldade. Essa é a verdade bíblica que devemos transmitir aos nossos pequenos liderados nesta semana.
Orar (conversar com Deus) é um prazer para nós que somos seus filhos. Inclusive, só conversando com
nosso Pai com frequência nós conseguimos obter intimidade com Ele. E, cá entre nós, intimidade é o ingrediente
fundamental para um excelente relacionamento, um relacionamento entre Pai e filho. Ler: Daniel 6.
Como podemos observar no texto escrito no livro de Daniel, ser jogado na cova dos leões não deve ter sido
um momento muito agradável para ele. Além do mais, Daniel estava sofrendo com uma injustiça terrível articulada
por pessoas que queriam a todo custo prejudicá-lo. Nem o próprio Rei pôde livrá-lo (e olha que o Rei até tentou!).
Mas, certamente, é precioso observar que sua intimidade com o Senhor era tanta que, ele sabia que seu Pai
não o deixaria sem um socorro naquela ocasião. E a resposta do Senhor veio. Contrariando quaisquer expectativas
dos homens, após aquela noite na cova dos leões, Daniel estava são e salvo!
Meus amigos, que sejamos confiantes em nosso Deus e que busquemos intimidade com Ele dia após dia
através da oração. Ele vem ao nosso socorro, sempre!
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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