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RECEPÇÃO: Já parou para pensar como esse 
momento é muito importante? A recepção é 
como um cartão de visita.  
 
As primeiras impressões são deixadas na porta da igreja ou 
da célula em 30 segundos, e em mais ou menos 5 minutos 
as pessoas decidem se desejam voltar ou não. 

Eles esperam sentir por palavras e atitudes que lhes digam: 
Você é bem-vindo e aceito, nós queremos que você fique 
conosco, aqui. 
 
Geralmente eles procuram onde se sentar. Não o pressione 
para tomar assento onde VOCÊ deseja. Dê a ele a 
oportunidade de escolher seu lugar. 
Ao final da reunião, procure-o novamente para saber se 
gostou e fazê-lo saber que foi bom contar com sua presença; 
 
Como recebê-los? Olhe nos olhos do visitante. 

 



Sorria amavelmente. “O sorriso não custa nada, mas vale 
muito”. 
Diga-lhe: “Você é bem-vindo”. 
 
“Se você fosse um convidado, como você gostaria que as 
pessoas te recebessem?” 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

VISITANTES: De forma simples e natural o visitante é 
envolvido na dinâmica da reunião. Sua vida e 
opinião são importantes. 
Tome cuidado com a linguagem, nem todos estão 
familiarizados com os termos que usamos, procurem 
ser o mais simples possível. 

Não o sufoque com atenções, não faça observação sobre 
suas roupas. 
Faça com que o visitante se sinta bem-vindo. 
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QUEBRA-GELO: O Quebra-gelo tem como 
objetivo produzir um ambiente descontraído e 
não ameaçador. 
Ele é útil para integrar os membros e ajudar no 
início de cada trabalho ou reunião. 
 

As perguntas não são muito profundas e nem ameaçadoras, 
elas têm como objetivo ajudar os mais tímidos e novos a se 
soltarem. 
 
Explique inicialmente que estas perguntas são para nos 
conhecermos melhor, e que elas não exigem que 
compartilhemos algo que gostaríamos de manter em 
segredo. 
 
O líder deve fazer a pergunta e ser o primeiro a responder 
(evite gastar mais que um minuto em sua resposta, para que 
eles também não gastem).  
. 
 
 
 
 
 
 

ORAÇÃO: Inicie com oração, profetize crescimento, 
encargo e glória de Deus na reunião. 
 
Esse momento é muito especial, não deixe de ter 
esse momento. 
 

 
A oração é como uma chave de um precioso tesouro, 
quando oramos as portas do céu se abrem.  
A oração é o segredo do reavivamento. 
E o reavivamento é o segredo do crescimento da igreja ou 
de sua célula. 
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Um líder pode liderar com ou sem oração. 
Mas ele só pode crescer em Deus se orar. O líder pode fazer 
todo trabalho, mas só verá a Glória de Deus manifestar-se se 
ele orar.  
Orar não é uma opção, é uma necessidade.  
 
 
 
 
 
 
A oração é como uma porta. 
Se você entrar por ela, você experimentará o sobrenatural 
de Deus. 
 
 
 
 
 
 
 

LOUVOR E ADORAÇÃO: É um momento muito 
precioso. 
Precisamos entender como trabalhar com cada 
idade, respeitando o desenvolvimento físico e 

emocional de cada um. Se há mistura de diferentes idades 
ore para que o Espírito Santo te direcione aos louvores. Seja 
sensível. 
 
 

PRINCÍPIOS: Nosso objetivo é ensinar princípios 
cristãos às crianças. 
Faz parte da nossa forma de trabalho ensinar a 
Palavra de Deus e como colocá-la em prática. 
Por isso, de cada texto bíblico é extraído um 
princípio, o qual a criança aprenderá e aplicará 

durante a semana. 
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Acreditamos com isso contribuir para a formação de pessoas 
capazes de se posicionarem, dentro da estrutura da 
sociedade, como verdadeiros servos de Deus. 
 
A partir do princípio, nós iremos trabalhar três áreas na idade 
da criança: o saber, o sentir e o praticar para que a Palavra 
de Deus se torne presente no seu cotidiano. 
 
 
 

TEXTO: Texto bíblico a ser estudado: um ou mais 
capítulos ou somente alguns versículos. É o texto base 
do estudo e preparo da lição. O texto deve ser lido 
diretamente na Bíblia. Na indicação referida 
mostrando para os membros onde está. 
 

 
 

VERSÍCULO CHAVE: Tirado do texto bíblico. 
Refere-se ao Princípio com o qual iremos 
trabalhar a vida da criança. 

Utilizamos sempre uma versão bíblica que facilite a 
compreensão. 
 
 
 
 

PALAVRA: Essa é uma parte de grande 
importância na reunião. Seja uma história ou 
parábola, o objetivo é ajudar ou facilitar o 
entendimento do princípio que está sendo 
ensinado. 
Sempre que houver oportunidade o apelo para 

conversão deverá ser feito. 
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LIÇÕES APRENDIDAS: Neste tempo todos têm a 
oportunidade de expressar seus sentimentos e 
sugestões sobre o princípio estudado. Quando 
damos oportunidade de compartilhar, todos 

têm chance de crescer, principalmente se há um objetivo 
que envolve a vida prática e real.  
É de grande importância o respeito para com cada opinião 
durante o compartilhar. 
É nesse momento que será checado se a lição foi aprendida. 
 
 
 

ATIVIDADES: É a prática e fixação do princípio 
proposto, através de pequenas atividades e 
dinâmicas, permitindo mais um momento para 
respostas às dúvidas de cada criança. 
 
 

 
PEDIDOS DE ORAÇÃO: Esse é um momento muito 
importante na vida dos membros da célula, 
existem duas formas para se aplicar essa 
atividade. 

1º Organizem o grupo em círculo e com as mãos dadas, e 
pergunte se alguém gostaria de estar fazendo algum pedido 
de oração. 
2º Faça uma arca de oração, distribua papéis para que os 
membros possam escrever seu pedido de oração, as 
crianças que não 
souberem escrever o líder ou uma pessoa orientada pelo líder 
deverão escrever para elas, coloque o grupo em círculo com 
a arca no meio. 
 
Ore pelos pedidos com o grupo. 
Quando houver visitantes, ou membros que não tenham 
intimidade com a oração o líder deverá orar e os membros 
repetirem. 
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Motive-os as estarem orando em casa pelos pedidos. 
Todos os pedidos alcançados deverão ser testemunhados 
agradecendo a Deus pela benção alcançada. 
 
 
 

TESTEMUNHOS: Todos nós temos um testemunho 
ou agradecimento para falar ou escrever. 
Encoraje os membros a estarem escrevendo 
cartas ou testemunhos para estarmos 
testemunhando em nossas reuniões. 

 
 
 

MISSÃO: Seria o mesmo que ter alguma 
atividade para fazer em casa.  
Exemplos: 
Atividades em família - memorização. 
Conhecendo melhor o assunto - compartilhar. 
Ganhando amigos - evangelismo. 

 
 
 

ANIVERSARIANTES: Esta é uma oportunidade 
perfeita para envolver todos os participantes de 
sua turma e promovendo assim integração, 
conhecimento mútuo e desenvolvimento da 
amizade. 
 

 
 
 

 COMUNHÃO: Esse momento é muito precioso, 
onde iremos partilhar a hospitalidade, 
conhecer e apreciar uns aos outros. A 
comunhão deve tornar-se um modo de viver. 
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Há alegria em comunhão real, em reunir-se e compartilhar 
nas necessidades espirituais, práticas e sociais. 
 
A grande necessidade hoje, é de pessoas dispostas a 
viverem em comunhão com os irmãos que fazem parte do 
corpo de Cristo. 
 
 
 

RELATÓRIO: O Relatório é de extrema 
importância. 
É através dele que o discipulador e o pastor 
terão informações sobre o andamento da célula 
e o como anda as suas necessidades. 
 
 

 
 
 
 

Deus os abençoe,  
 

Tem um testemunho que envolve crianças e que gostaria de nos contar? 
Clique no link abaixo: 

 
 

https://goo.gl/forms/kUZ0APDKjqMU3wdw2 
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