Visão

ROTEIRO
DE CÉLULA

Cada crente um discípulo. Cada casa uma igreja.

KIDS

Referente à ministração a semana
26 à 30/08/2019

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

DEUS ATENDE AS ORAÇÕES
Texto base do roteiro: 2 Reis 20:1-6

1 – QUEBRA-GELO/BRINCADEIRA/INTERAÇÃO
(Aproveite esse tempo para enturmar os seus liderados!)
JOGO DE HOJE: CAÇA AO TESOURO
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: Antes dos seus liderados chegarem, escreva em pequenos pedaços de papel alguns
“tesouros” que ganhamos diariamente do nosso Deus (FAMÍLIA / AMIGOS / ALEGRIA / RENOVO / VIDA / ETC).
A – PREPARAÇÃO E DESENVOLVIMENTO: Ainda antes de chegarem, esconda esses pequenos tesouros em
lugares estratégicos e após a oração inicial e o louvor comece a CAÇA AO TESOURO (faça-os procurar de
verdade, dando apenas pequenas dicas da localização – use a casa inteira!). O intuito é que seja algo desafiador.
Líder, caso 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 e interagir entre sí! Motive-os participar e falar bastante, para
que tenham uma maior desenvoltura no período das orações e principalmente, faça-os comemorar cada “tesouro”
encontrado! No final, ore agradecendo por todas as bênçãos (tesouros) que Deus nos dá diariamente!
C - REGRAS: Líder – Sugiro o tempo máximo de 30 minutos para essa brincadeira, para não comprometer a lição.
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 foi Ezequias na Bíblia? Qual foi a outra ação poderosa do Senhor em favor de
Ezequias e qual livramento que o Senhor nosso Deus deu para o seu povo?
Resposta: 2 Reis 19:10 / 2 Reis 19:15-19 / 2 Reis 19:20-36.
B. Na questão acima, o que o Rei Ezequias fez quando ficou sabendo do provável ataque do Rei da Assíria?
Resposta em 2 Reis 19:15.
C. Após o livramento contado nesta história bíblica, o que houve com o Reis Ezequias? Qual foi o profeta que
o visitou e qual foi a mensagem que o mesmo trouxe?
Resposta em 2 Reis 20:1.
D. Qual foi a atitude que o Rei Ezequias tomou quando recebeu a declaração do profeta Isaías?
Resposta em 2 Reis 20:2-3.
E. Me conte sobre o que houve: a resposta do Senhor nosso Deus à oração do Rei veio rápido ou demorou?
Resposta em 2 Reis 20:4.
F. O que dizia a resposta do Senhor?
Resposta em 2 Reis 20:5-6.
G. (EXTRA) Vocês sabiam que além dessa resposta, nosso Deus ainda fez mais?
Resposta em 2 Reis 20:7. Líder: não se esqueça de frisar para as crianças esse versículo (destacando o
quanto Deus nos ama, a ponto de fazer além do que pedimos, pensamos e precisamos).
H. O que você pode aprender e aplicar no seu dia-a-dia com esse texto?
Líder – destaque após as respostas de cada um, o quanto a oração é importante! Também reserve um
tempo para ouvi-los – isso é essencial. Se quiser, compartilhe experiências – esse é o momento certo!

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).
2 CRÔNICAS 6:19
“Ó SENHOR, MEU DEUS, EU SOU TEU SERVO. ESCUTA A MINHA ORAÇÃO E ATENDE OS PEDIDOS QUE TE
FAÇO”.
EM OUTRA VERSÃO DA PALAVRA DE DEUS:
“CONTUDO, ATENDE À ORAÇÃO E À SÚPLICA DO TEU SERVO, PARA OUVIRES O CLAMOR E PEDIDO DE
MISERICÓRDIA QUE TEU SERVO DERRAMA DIANTE DE TI NESTE MOMENTO, Ó SENHOR MEU DEUS”.
EM SALMOS, 28:6:
“BENDITO SEJA O SENHOR, POIS ATENDEU ÀS MINHAS PETIÇÕES”.
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).
Oi pessoal! Tudo bem com vocês?
Mais uma semana se inicia e o nosso tema, finalizando com chave de ouro o mês especial sobre oração é:
DEUS ATENDE AS ORAÇÕES. Nada melhor do que essa verdade (tema) para coroar tudo o que aprendemos
acerca da oração neste mês de Agosto/2019. Orar uns pelos outros e orar todos os dias recebem o fechamento
perfeito: a resposta do nosso Deus!
Falamos da intimidade de Daniel na lição passada e como a intimidade é a chave para um relacionamento
verdadeiro com o Senhor. Nestas semanas, pudemos compartilhar com os pequenos diversas histórias bíblicas,
experiências e direcionamentos. Um dos mais importantes e que eu mesmo ainda estou aprendendo a aplicar em
meu dia-a-dia com o Senhor é sobre o nosso tema de hoje. Deus responde nossas orações, no tempo d’Ele e da
maneira d’Ele visando sempre o nosso bem! Afinal, tudo o que Ele faz é para o nosso bem (Romanos 8:28). Creia!
Especialmente, gostaria de deixar para vocês, queridos líderes, um ensinamento da palavra do Senhor que
está em 1 Crônicas 4:9-10: “9 – JABEZ FOI O HOMEM MAIS ILUSTRE E RESPEITADO DE SUA TRIBO. SUA
MÃE LHE DEU O NOME DE JABEZ, SIGNIFICANDO: ‘EM MEIO A MUITO SOFRIMENTO O DEI A LUZ’. 10 – É
SABIDO QUE JABEZ ROGOU AO DEUS DE ISRAEL: ‘QUE TU ME ABENÇOES E AUMENTES MINHA
PROPRIEDADE; QUE A TUA BOA MÃO ME PROTEJA E NÃO PERMITA QUE EU SEJA AFLIGIDO PELO MAL!’ E
DEUS LHE CONCEDEU O QUE PEDIU EM ORAÇÃO”.
Essa, meus amigos, certamente é uma demonstração do que é uma oração sincera e o poder que ela tem!
Que não deixemos de ser sinceros com Ele, de acreditar nas respostas d’Ele e de buscar a intimidade com nosso
Deus. É certo que estamos seguros nos braços de um Deus que nos ama e ouve atentamente as nossas orações!
Desejo, já finalizando, que isso seja verdade em nossas vidas e que experimentemos o prazer diário de caminhar
com nosso Deus em oração!
Que todos tenham 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
IGREJA BATISTA NA ALAMEDA PRINCESA IZABEL
(41) 3019-1308 celulas@alameda.org.br
www.igrejabatistaalameda.com.br

