
Uma Visão Ampliada 
sobre a reunião em 

Células

Considerações sobre o Rebanho Infantil





A Célula

• É fundamentalmente evangelística

• É mais pessoal

• Geograficamente mais próxima de seus frequentadores

• Onde as dúvidas podem ser tiradas

• Onde pedidos específicos de oração podem ser feitos

• Onde as necessidades materiais são conhecidas



A Célula de Crianças

• Tem as mesmas funções! Mas com uma linguagem apropriada 
aos pequenos.

• Destina-se ao “rebanho infantil”, que vai de 0-12 anos





Porque trabalhar com crianças?

• No Brasil, 64 milhões (dos 200 milhões de habitantes) estão 
abaixo de 18 anos de idade. 

• Alguns estudos mostram que uma pessoa tem maior chance de 
se converter dos 5 aos 30 anos de idade. 



• Quando a conversão acontece na infância, é 
menos provável que a pessoa se desvie na vida 
adulta.

• Mais de 70% das conversões acontecem através 
de pessoas conhecidas e de familiares, quando 
comparados a outros meios (rádio, filmes, 
trabalho de um pregador, cruzadas evangelísticas, 
livros e outros).



Janela de Oportunidade

Crianças e Jovens

• Crianças  e Jovens!





Onde eles estiverem!





A Visão Profética

...Assim como a luz da aurora 
estende-se pelos montes, um 
grande e poderoso exército se 

aproxima, como nunca antes se 
viu nem jamais se verá nas 

gerações futuras.

Joel 2:2



Com um barulho semelhante 
ao de carros saltam sobre os 

cumes dos montes, como 
um fogo crepitante que 

consome o restolho, como 
um exército poderoso em 
posição de combate. (v5)



Eles atacam como guerreiros; escalam 
muralhas como soldados. Todos eles 

marcham em linha, sem desviar-se do 
curso. Não se empurram uns aos outros; 

cada um marcha sempre em frente. 
Avançam por entre os dardos sem 

desfazer a formação. (v7,8)



.

O Senhor levanta a sua voz à frente 
do seu exército; Como é grande o 
seu exército! Como são poderosos 

os que obedecem à sua ordem! 
Como é grande o dia do Senhor! 

Como será terrível! Quem poderá 
suportá-lo?

Joel 2:1-11



“ Profetizei conforme a ordem recebida, e o 
espírito entrou neles; eles receberam vida e se 

puseram de pé. Era um exército enorme!” 
Ez 37:10







Como colocar em prática?

• Enquanto o líder da célula se responsabiliza pelos adultos, sua 
esposa trabalhará as crianças, com material e linguagem 
adequados a elas.

• Toda célula de adultos com uma célula de crianças 
funcionando em paralelo.

• Duas crianças já fazem uma célula!



Objetivo

• Não é “entreter” as crianças, mas formá-los como discípulos 
desde pequenos. Por isso esse trabalho deve ser encarado 
com muita seriedade e dedicação.

• Eles aprenderão a falar de Jesus, orar pelos enfermos e 
profetizar onde estiverem, sendo discípulos da “melhor 
qualidade”!





A Palavra

“Chamando uma criança, colocou-a no meio deles,

e disse: "Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam 
e se tornem como crianças, jamais entrarão no Reino dos céus.”                                               
Mateus 18:2,3



O Trabalho Compensa!

• A Criança entende o governo de Jesus muito mais facilmente 
que o adulto

• Sua fé não tem limites. Ela crê no que lhe falamos.

• Não há criança que negue receber a Jesus como Senhor e 
Salvador.

• Elas são sensíveis ao Espírito Santo e ainda não têm uma 
“mente cauterizada”.



O Inimigo

• O diabo também sabe do potencial das crianças.

•

• Há um índice altíssimo de mortes violentas abaixo de 18 anos

• O abuso sexual é o segundo tipo de violência mais comum 
abaixo de 9 anos

• Temos 20 milhões (dos 60 milhões no total) de jovens abaixo 
de 18 anos vivendo na pobreza.

• Destes, 8 milhões são crianças abandonadas...



Vamos investir nas 
crianças???



• https://youtu.be/XJYl2UaKb3c

https://youtu.be/XJYl2UaKb3c


Atitudes Corretas 
Para uma Célula de 
Crianças saudável



• Dia e local definidos, semanalmente

• Começar e terminar no horário (máximo 
1h30m de duração). Sincronizar com a célula 
de adultos.

• Material inicial sobre o livro de João.

• Após o término, deixar o local limpo e 
arrumado.

• Realizar “eventos-ponte” durante o ano.



Atitudes Corretas do Líder

Multiplicar a célula é função do líder. Para 
multiplicar é preciso:

• Um líder em treinamento

• Uma Meta

• Um planejamento (evento-ponte, envio de 
convites, visita aos enfermos, programações 
especiais)

• Outra casa para ir



Atitudes corretas do Líder

• O líder deve atrair as crianças para si (sorridente, 
agradável, doce, vestimenta adequada)

• O louvor precisa ter música de criança!

• O líder precisa ser sensível ao Espírito Santo 
(mover).

• Precisa se alimentar da Palavra. Se a Palavra tiver 
poder no líder, terá nas crianças!

• Precisa ensinar, treinar ( a orar, a falar de Jesus), 
educar (boas maneiras, respeito)

• Precisa ser discipulado, submisso à liderança.



“Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: "Deixem vir a mim 
as crianças e não as impeçam; pois o Reino de Deus pertence 
aos que são semelhantes a elas.”      Lucas 18:16





Eventos-Ponte

• O alvo é treinar as crianças a serem trabalhadores do Reino. É 
claro que a consequência desse trabalho é que mais pessoas 
venham para as células, mas o principal objetivo é envolver as 
crianças em gerar vidas.

• Nenhum projeto deve ser desenvolvido sem o envolvimento 
das crianças em um período de jejum e oração, de pelo menos 
3 semanas.





Mt 28

• Objetivo: ensiná-los a serem comprometidos com a obra de 
Deus.

• Eles são ensinados durante o semestre e nos meses de férias, 
eles é quem lideram as células.

• O líder delega cada função a uma criança diferente e orienta o 
que irão preparar (quebra-gelo, louvor, Palavra, atividade).



Crescer e Multiplicar

• Orar e Jejuar por alguém específico e, no 
final do período estipulado, enviar um 
convite especial para a pessoa.



Projeto Samuel

• Precisamos ensinar o “sacerdócio para as crianças”. Vamos 
ensiná-los a orar e jejuar pelos pais e/ ou responsáveis. 

• Depois, convidá-los para uma “apresentação”, onde as 
crianças vão falar de Jesus pra eles. 

• A criança toca o coração do adulto de uma forma diferente. 
Muitos pais se convertem assim. 

• A célula de adultos paralela precisa se envolver também.



Projeto Ide

• Para adolescentes. Quando a criança faz 12 anos, um 
adolescente das células de adolescentes vai “buscá-lo na 
célula de crianças e o acompanha por 6 meses, até que ele 
esteja “consolidado” na nova célula e não se perca.



TREINAMENTO PRÁTICO



INSTRUÇÕES GERAIS

• O Objetivo desse material é 

evangelismo

• O alvo é o “novo nascimento”



COMO COMEÇAR?

• O líder deve ler, orar e meditar no Evangelho 

de João

• As lições devem ser ministradas como estão 

planejadas. Evite inclusões desnecessárias! 

Deixe bem claro o princípio da Palavra que 

está sendo ensinado.

• A Palavra precisa ter poder em você!



EM TODA LIÇÃO...

Tema: Nome da lição

Princípio: Mensagem a ser 

ensinada



Alvo: Serve para que o líder compreenda 

melhor  a mensagem a ser passada

Versículo Bíblico:  Onde se baseia a lição. 

Deve ser memorizado pelo líder que, ao 

final da lição, deve usar a folha escrita 

com letras grandes para que todo o 

grupo possa ler e memorizar.



MATERIAIS DE APOIO NO FINAL DA 

APOSTILA

• CD em MP3 com o Evangelho de João

• CD a grande aventura do Filho de Deus

• Versículos destacáveis de cada lição  para  
dar para as crianças



OUTRAS ORIENTAÇÕES

• Cada lição pode  ser ministrada em 

1 hora, acrescentando a isso o 

tempo da atividade escolhida

• Seria bom que a reunião fosse 

encerrada com um lanche. 



5 PASSOS

1. Quebra-gelo: maneira alegre 

de receber as crianças e 

introduzir o tema. Não deve 

ser lido, mas conduzido pelo 

líder. Louvor e oração.



5 PASSOS

2. Contando Histórias:  Texto 

bíblico (lido ou ouvido). Esse 

é o momento de mostrar a 

ilustração às crianças.



5 PASSOS

3. Hora de ouvir: Momento da aplicação 
do princípio. O alvo é levar as crianças 
a se identificarem com a história 
contada. Nesse passo, é melhor ler os 
subtítulos em negrito, e ir 
comentando aos poucos. O Princípio 
deve ser repetido várias vezes!

Versículo: memorizar!!!



5 PASSOS

4. Hora de Conversar: momento de 
conhecer melhor as crianças e 
saber se eles realmente 
aprenderam a lição. Para isso, já 
há perguntas elaboradas em cada 
lição. Um bom líder é um bom 
ouvinte!



5 PASSOS

5. Hora de Brincar: Há uma 

atividade sugerida ao final de 

cada lição e tem o objetivo de 

fixar o que foi aprendido. 



Distribuição das apostilas



OBRIGADA!!!


