
MINISTÉRIO ALAMEDA KIDS 

Roteiro de Célula referente à 01/03 
 
TEMA CENTRAL: “Nosso Deus controla as pessoas e tudo o que existe” - Ele é o Todo                 
Poderoso.  
Texto Base do Roteiro: Esdras 1 
 
MÚSICA: Emanuel - Filipe Hitzschky e Gabriela Figueiredo / “Quem é Deus como nosso              
Deus” – Crianças Diante do Trono (Renovo Kids). 
 

Por causa da desobediência a Deus, o povo do reino de Judá sofreu uma invasão               
e estava longe de sua terra, na Babilônia (evento chamado de “cativeiro babilônico” ou              
“exílio”). O majestoso templo que Salomão construiu para o Senhor havia sido destruído.             
70 anos haviam se passado, mas agora algo importante iria acontecer. Leia Esdras             
1.1-11 e responda: 

1. O que levou o Cativeiro na Babilônia? 

2 Crônicas 36:11; Jeremias 25:1-11 

2. Você sabe o que é uma promessa? 

Temos promessas de políticos, propagandas, de amigos... Mas o que Deus promete            
sempre se cumpre, e hoje vamos ver o cumprimento de uma promessa (também             
chamada de profecia) dada muitas décadas antes dos fatos que vamos estudar! 

3. Qual era a promessa? 

Jeremias 29:10-11; Esdras 1:1-4 

4. Como os Judeus conseguiram voltar para Jerusalém?  

Por meio do Decreto real de Ciro, rei da Pérsia - Esdras 1:1  

5. Quanto tempo passou do Cativeiro na Babilônia ao Cumprimento da Promessa?  



2 Crônicas 36:21  

6. Qual o nome do rei que ordenou o retorno dos judeus à Jerusalém? 

Esdras 1:1  

7. Qual o nome do país que ele reinava? 

Esdras 1:1  

8. Qual foi o profeta que registrou a promessa de Deus? 

Jeremias 25 

9. Onde deveria ser reconstruído o templo? 

Esdras 1:2  

10.  Quem tinha levado os utensílios do templo? 

Esdras 1:7  

11.Qual é a prova que Deus estava no controle? 

Esdras 1. 7:11 

12.Você confia que Deus nunca muda suas promessas?  

 Números 23:19;  Salmos 89:34 

RESUMO: A Babilônia, onde moravam os judeus exilados, havia sido conquistada por            
Ciro, da Pérsia. Desta forma, a profecia de Jeremias, cumpriu-se dezenas de anos             
depois, sendo registrado no livro de Esdras. Deus é fiel, e cumpriu sua promessa, no               
tempo determinado. Agora o povo precisava obedecer e retornar à sua terra.  

Podemos viver seguros de que Deus nunca falha. Mesmo que nossos pais, amigos ou              
conhecidos “furem” conosco, o Senhor sempre será fiel e nunca nos abandonará            
(Hebreus 13.5). 
  
SPOILER: Deus já havia falado por meio dos profetas, durante muitos anos que o povo               
de Israel passaria um tempo em cativeiro na Babilônia, mas que após 70 anos, receberia               
permissão do Rei para voltarem a sua terra.  

Deve ter sido muito difícil para os judeus, no exílio, crer que essa promessa seria               
cumprida. Mas nosso Deus cumpre cada uma de Suas promessas.  
E assim foi, Ciro conseguiu derrotar os babilônios e se tornou a pessoa mais poderosa               
do mundo. 



No livro de Esdras vemos que Deus usa os governantes mesmo pagãos para             
cumprimento de Seus propósitos e juntamente com isso, encoraja e adverte o povo de              
Deus. Deus mudou o coração do Rei Ciro, e este permitiu que os judeus voltassem para                
sua terra. E até deu ordem para que as pessoas ajudassem o povo. 

Deus pode mudar as coisas ruins que acontecem conosco: uma doença, uma            
decepção, quando estamos longe de nossa casa, podemos confiar Nele porque Ele é             
Deus que pode todas as coisas. Mesmo que fiquemos assustados com a oposição,             
devemos seguir avante crendo com a mesma fé dos profetas e de Esdras. 

 
Aos Líderes 

Amados líderes, durante essa semana esteja em oração por cada participante de            
sua célula e se prepare com o estudo desse roteiro e leitura das passagens bíblicas               
mencionadas! Creio que será um tempo abençoado enquanto célula!  

Para os que possuem bastante crianças pequenas na célula, podem focar no            
RESUMO e no SPOILER! Interessante também pedirem para desenhar ou pintar o que             
entenderam da lição! 


