
IGREJA BATISTA SUPERE 

   Estudo de Células Kids 
                                 Semana de 15/03/2020 a 21/03/2020            

                                        

   SÉRIE:  40DIAS PARA A PÁSCOA 

   Tema: Receba as Palavras de Cuidado 
 

BASE BÍBLICA 
“Quando Jesus viu sua mãe ali, e, perto dela, o discipulo a quem 

Ele amava, disse à sua mãe: Aí está o seu filho’, e ao discipulo: ‘Aí 
está a sua mãe.” 

(João 19: 26-27) 
 

OBJETIVO DO ESTUDO: Levar a criança a perceber o cuidado de Deus 

através dos relacionamentos com a família igreja e assim desfrutá-lo. 
 

Para o líder: Explicar a criança que “cuidado” nesse caso trata-se de 
demonstração de atenção maior em relação a preocupar-se, tratar com 
zelo, ter responsabilidade com o outro. 
 
DINÂMICA: O cuidado de Deus 
 
Material: Balões de aniversário coloridos, um para cada criança da 
célula e canetas. 
 

Desenvolvimento: Deixar que encham os balões e desenhem uma carinha feliz, 

Peça que eles deem um nome de alguém especial para eles ao balão, após todos 
terem desenhado e dado o nome, coloque uma música e coloque-os para jogar os 
balões para o alto tendo o cuidado de não deixar cair, nem o seu e nem o do colega, 
cuidando uns dos outros.  

 

Aplicação: Os balões representam a família, pessoas especiais que Deus nos dá 

para cuidar e sermos cuidados. Para nos mantermos felizes e saudáveis precisamos 
estar atentos uns aos outros, proteger e sermos protegidos, amar e sermos amados, 
assim como Deus nos ama e cuida de nós. 
 
 
 
 

 



 
Você já ouviu sobre a crucificação de Jesus, sobre como Ele sofreu por 
amor a nós? Hoje vamos contar sobre algo muito especial, quando 
Jesus estava na cruz viu sua mãe Maria e perto dela o discípulo a quem 
ele amava. Jesus olhando para sua mãe disse a ela que aquele discipulo 
a partir daquele momento seria seu filho e ao discipulo que a partir 
daquele momento aquela seria sua mãe.( base bíblica)  Sabem o que 
Jesus estava fazendo? Estava cuidando da sua mãe, apresentando a ela 
uma família espiritual que não a deixaria só, que estaria com ela não só 
naquele momento desafiador que ela estava vivendo, mas que estaria 
sempre  apoiando-a e amando-a. A bíblia diz em João 19:27 que 
daquela hora em diante o discípulo a recebeu em sua família. Maria e o 
discípulo não estavam  sozinhos, eles iriam cuidar um do outro como 
família. Jesus é mesmo muito especial mesmo em meio as Suas dores 
morais e físicas, Ele pensou em sua mãe e não queria deixá-la sem 
proteção. Sabendo que neste mundo nós  também teríamos, tristezas e 
problemas, Ele  também  pensou em nós,   nos  dando  uma  familia 
espiritual para que fossemos cuidados ou cuidássemos  nos momentos 
desafiadores. A nossa célula, a nossa igreja IB Supere são lugares onde 
somos cuidados e amados.  Você já faz parte dessa família? Se não, 
estamos aguardando por você, será muito bom tê-lo conosco. Siga as 
palavras de cuidado de Jesus, venha pertencer a familia de Deus. 
 
 

  

  Compartilhamento: 

 
 

  VOCÊ JÁ FAZ PARTE DE UMA FAMÍLIA  ESPIRITUAL? 

COMPARTILHE 

Jesus nos ensina a importância de termos uma família espiritual, são pessoas 

que nos ajudarão com atitudes saudáveis. 

 

 DE QUE  FORMA VOCÊ PODE  DEMONSTRAR CUIDADO COM O 

OUTRO? 

Através da oração, dar bons conselhos, ouvi-lo quando estiver  triste e 

demonstrar amor por ele. 

 

 

 

 

 

 



 

 VOCÊ VÊ A IGREJA/CÉLULA COMO FAMÍLIA? JUSTIFIQUE. 

Muitas vezes não nos sentimos parte da família porque estamos fechados para 

receber ou dar qualquer demonstração de afeto. Precisamos refletir para saber o 

motivo de estarmos agindo  dessa maneira e procurar ajuda. 

 

. 

 

 

 Conclusão: No estudo de hoje, entendemos que a igreja é uma familia 

e que Jesus nos orienta a fazermos parte dela. Ele deixou como 

exemplo sua mãe e seu discípulo, que ao ouvirem Suas palavras na cruz 

obedeceram e formaram uma linda familia espiritual. Independente das 

diferenças, precisamos respeitar e honrar o outro, pois Jesus amou a 

todos. 

 

  Líder – Finalize contanto uma experiência pessoal que teve com a sua 

família espiritual.  Pergunte se todos na célula já participaram em algum 

momento na celebração no templo, se quem não foi gostaria de ir.  Se 

possível viabilize essa visita. 

 

 


