


HORA DO ENCONTRO

(Abertura da célula, quebra-gelo, oração)

Olá querido líder de célula,
Explique para as crianças o que é a Casa da Árvore, estimulando-a a assistir os

cultos e participar das células para as novas descobertas sobre a Casa da Árvore.
Estamos no estudo 1: Na casa da árvore eu aprendo a orar. Nesse primeiro

tema da Casa da Árvore queremos mostrar para as crianças a importância de falar com
Deus e queremos que você também tenha experiências incríveis, por isso, é muito
importante você buscar em oração e meditar na palavra de Deus para ser usada ao
ministrar no coração das crianças. Nesse tempo vamos ensinar as crianças que orar é
imprescindível!

Lembre-se que o princípio bíblico de hoje é: "Oração é a chave que nos
aproxima de Deus."

Na hora do encontro reúna as crianças e comece perguntando como foi a
semana deles e se alguma criança lembra o que aprendeu no culto, depois de
escutá-las, é hora de exaltar o Senhor com nosso louvor. Dê atenção especial aos
visitantes!

MOMENTO DO VERSÍCULO

Pergunte para as crianças quem decorou o versículo da semana que é passado
no culto: "Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que
está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará." Mateus 6:6

Repita o versículo para que todos possam guardar o versículo no coração.

HORA DE EXALTAR

Pergunte às crianças se tem alguma música que elas gostariam de cantar.
Abaixo deixamos sugestões de músicas:

LEIA A BÍBLIA - 3PALAVRINHAS - VOLUME 2

Aline Nascimento | Eu Preciso Orar [Lyric Vídeo]
https://www.youtube.com/watch?v=U419sizOcaQ - A Chave da Oração / Radicais Kids

TESTEMUNHO CASA DA ÁRVORE

(Momento fixo, toda semana)

Nesse momento, você deve estimular as crianças a contarem as suas
experiências na sua Casa da Árvore.

Líder, inicie com você mesmo dando seu testemunho!

https://www.youtube.com/watch?v=Ef2F4ju3bsI
https://www.youtube.com/watch?v=xunIrQMbbpo
https://www.youtube.com/watch?v=U419sizOcaQ


HORA DE EDIFICAR

(Mensagem: Esboço para aplicação, perguntas, etc)

Resumo da história:
Existe uma história na Bíblia que fala sobre um homem um homem que ia para

o seu quarto orar e falar com Deus. Esse homem se chamava Daniel. Você já ouviu a
história de Daniel? Ele foi um homem que viveu na Babilônia, quando os Judeus
estavam exilados lá. Daniel era um homem inteligente, trabalhador e de muita fé. Isso
fez com que o rei Nabucodonosor gostasse dele, mas alguns que trabalhavam para o
rei sentiam inveja de Daniel. Um dia, estes que não gostavam de Daniel pediram ao rei
para fazer um decreto proibindo as orações para outros deuses e reis que não fossem o
rei deles.

Daniel, sendo obediente ao Senhor Deus, não parou de orar. Daniel orava 3 vezes
ao dia! E um dia, esses homens que tinham inveja de Daniel o viram orar, e contaram
para o rei Nabucodonosor, que jogou Daniel na cova dos Leões por ter desrespeitado a
lei do rei. Estes leões estavam famintos, imagina que coisa triste! Mas, Daniel confiou
em Deus, e o Senhor cuidou de Daniel fechando a boca dos leões, que mesmo famintos
não o devoraram. Daniel foi fiel ao Senhor, e ele entendia que falar com Deus através
da oração é mais importante do que qualquer outra coisa.

Perguntas para as crianças:

1) O que é a oração?
2) Você ora todos os dias?
3) Você tem um momento específico do dia para orar?
4) O que tem atrapalhado você nos momentos de oração?

Líder, ouça com atenção as respostas das crianças, auxilie-as caso seja
necessário, seja intencional em suas perguntas e encoraje sua criança a orar e buscar a
Deus através da leitura da palavra, lembre-a que a oração é o meio pelo qual falamos
com Deus, o criador do universo e Rei dos reis. Relembre a história que foi estudada no
domingo com a ajuda das crianças. Faça perguntas para que elas possam refletir sobre
a história, não esqueça de dizer que Daniel dava mais importância a oração do que ao
lazer e demais atividades.



HORA DE EXERCER

(Fixação do objetivo: Atividades práticas / dinâmicas / ilustrações / etc)

Muitas vezes somos tentados a parar de orar por causa das circunstâncias, como
por exemplo a preguiça, a falta de vontade, a falta de tempo, mas assim como Daniel,
não podemos deixar de falar com o Senhor, nem mesmo diante de uma cova de leões.
Mesmo que a situação seja difícil, através da oração nós confiamos em Deus e Ele
cuida de nós, como cuidou de Daniel. Por isso, você nunca deve parar de orar! E uma
coisa bem importante, lembre-se que o Deus que criou todo o universo quer ouvir
você, através da oração. Orar é um grande privilégio, e quanto mais oramos, mais
amigos de Deus nos tornamos!

Aproveite esse momento para fazer o momento de pedidos de oração e
estimule a criança a escolher um amigo da célula, escrever o nome desse amigo em um
papel e colocá-lo em algum lugar visível para sempre se lembrar de orar por ele
durante a semana. Líder, nesse momento fale com as crianças sobre a sua vida de
oração.

HORA DE EVANGELIZAR

(Desafios evangelísticos para as crianças)

Foi muito bom aprender o que é oração e que Deus é fiel para com aqueles que
oram e falam com ele, agora é hora de contar para os nossos amigos sobre como é
prazeroso falar com Deus. Líder, incentive sua criança a orar por algum amigo ou
parente que não conhece a Jesus ainda, para que o Senhor se revele a essa pessoa.

Desafio da semana: No próximo encontro, a criança deverá testemunhar como

AVISOS DO MINISTÉRIO INFANTIL

1 - Série a casa na árvore
Começamos a série a cada na árvore e precisamos da sua ajuda, divulgando na célula e
estimulando a criança a participar e virem nos cultos.
2 - App da Tdp
Baixe o App da Turma de Primeira e acompanhe nossas músicas, devocionais e muito
mais
3 - Cofre missionário/ missionar
Vamos começar a falar para as crianças confeccionarem os cofrinhos e ofertarem para
missões.


