
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Título Texto Versículos Princípio Alvos 
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A MISSÃO Jeremias 1 0 a 2 anos: (...) eu serei o seu Deus (...). Jeremias 
24.7  
3 a 6 anos: (...) Então eles serão o meu povo, e eu 
serei o seu Deus (...). Jeremias 24.7 
7 a 12 anos: (...) eu o escolhi e separei para que 
você fosse um profeta para as nações. Jeremias 1.5 

Andar com Deus é 
estar preparado para a 

missão que ele nos 
confiou. 

Saber: Aquele que anda com Deus está 
preparado para a missão que ele nos confiou. 
Sentir: Alegria ao se preparar para a missão que 
Deus nos confiou. 
Praticar: Estar consciente de que é necessário 
preparo para a missão que Deus nos confiou. 
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ARBUSTO 
OU 

ÁRVORE? 

Jeremias  
17.1-10 

0 a 2 anos: (...) eu serei o seu Deus (...). Jeremias 
24.7 
3 a 6 anos: (...) Então eles serão o meu povo, e eu 
serei o seu Deus (...). Jeremias 24.7 
7 a 12 anos: Mas eu abençoarei aquele que confia 
em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. 
Jeremias 17.7 

Andar com Deus é 
confiar nele.  

Saber: Aquele que anda com Deus confia nele. 
Sentir: Confiança em Deus em qualquer 
circunstância. 
Praticar: Declarar total confiança em Deus, 
sabendo que ele quer o melhor para seus filhos. 
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NA CASA DO 
OLEIRO 

Jeremias  
18.1-10 

0 a 2 anos: (...) eu serei o seu Deus (...). Jeremias 
24.7 
3 a 6 anos: (...) Então eles serão o meu povo, e eu 
serei o seu Deus (...). Jeremias 24.7 
7 a 12 anos: (...) Vocês estão nas minhas mãos 
assim como o barro está nas mãos do oleiro (...). 
Jeremias 18.6 

Andar com Deus é 
saber que ele age 
conforme a sua 

vontade. 

Saber: Aquele que anda com Deus sabe que ele 
age conforme a sua vontade.   
Sentir: A ação poderosa de Deus em nossa vida. 
Praticar: Reconhecer que Deus age conforme a 
sua vontade.  

4 
 
 
 
 

CADA VEZ 
MAIS 

 

Jeremias 24 0 a 2 anos: (...) eu serei o seu Deus (...). Jeremias 
24.7 
3 a 6 anos: (...) Então eles serão o meu povo, e eu 
serei o seu Deus (...).Jeremias 24.7 
7 a 12 anos: (...) Então eles serão o meu povo, e eu 
serei o seu Deus (...). Jeremias 24.7 

Andar com Deus é 
conhecê-lo mais e 

mais. 
 

Saber: Aquele que anda com Deus o conhece 
profundamente. 
Sentir: Desejo de conhecer mais a Deus. 
Praticar: Buscar conhecer a Deus mais e mais. 

5 
 
 
 

PARA O 
BEM DE 
TODOS 

Jeremias 29.1-
14 

0 a 2 anos: Busquem o bem (...).  Amós 5.14 (NVI) 
3 a 6 anos: (...) se você me chamar, eu responderei 
(...). Jeremias 33.3 
7 a 12 anos: (...) Orem a mim, pedindo em favor dela, 
pois, se ela estiver bem, vocês também estarão. 
Jeremias 29.7 

Andar com Deus é orar 
em favor da paz e do 
bem-estar da cidade. 

Saber: Aquele que anda com Deus ora em favor 
dos moradores da cidade. 
Sentir: Necessidade de orar em favor dos 
moradores da cidade. 
Praticar: Orar em favor dos moradores da 
cidade. 

      

 

Todos os direitos reservados por: 
MINISTÉRIO IGREJA EM CÉLULAS 

R. Ver. Antônio Carnasciali, 1661 
CEP 81670-420 
Curitiba-Paraná 

Fone/fax: (041) 3276-8655 
E-mail: trabalhoemconjunto@celulas.com.br 

TEMA CENTRAL 
Aprender a andar faz parte do aprendizado para a vida. Jeremias e outros 
profetas chamam o povo para caminhar com o Senhor deixando que ele trabalhe 
em sua vida. Deus chama seus filhos para andar com ele por um caminho seguro 
e feliz. Quem responde ao seu chamado aprende como caminhar diariamente 
com o Senhor, vivendo de uma forma que agrada o coração do Pai. Você está 
pronto para responder a esse chamado?    
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ALEGRIA NO 
SENHOR 

Jeremias 
30 e 31 

0 a 2 anos: Busquem o bem (...).  Amós 5.14 (NVI) 
3 a 6 anos: (...) se você me chamar, eu responderei 
(...). Jeremias 33.3 
7 a 12 anos: (...) Cantem este hino de louvor: ‘O 
Senhor salvou o seu povo’ (...). Jeremias 31.7 

Andar com Deus é 
cantar com alegria pela 

salvação dada pelo 
Senhor. 

Saber: Aquele que anda com Deus canta com 
alegria pela salvação dada pelo Senhor. 
Sentir: Gratidão pela salvação dada pelo Senhor.  
Praticar: Cantar com alegria pela salvação dada 
pelo Senhor. 
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CHAME POR 
ELE! 

Jeremias 33 0 a 2 anos: Busquem o bem (...).  Amós 5.14 (NVI) 
3 a 6 anos: (...) se você me chamar, eu responderei 
(...). Jeremias 33.3 
7 a 12 anos: (...) se você me chamar, eu responderei 
(...). Jeremias 33.3 

Andar com Deus é 
chamar por ele em toda 

e qualquer 
circunstância. 

Saber: Aquele que anda com Deus chama por 
ele e ele responde em toda e qualquer 
circunstância. 
Sentir: Confiança na resposta do Senhor em 
toda e qualquer circunstância. 
Praticar: Chamar por Deus em toda e qualquer 
circunstância. 
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EM BOAS 
MÃOS! 

Jeremias 
37―39 

0 a 2 anos: Busquem o bem (...).  Amós 5.14 (NVI) 
3 a 6 anos: (...) se você me chamar, eu responderei 
(...). Jeremias 33.3 
7 a 12 anos: Mas eu, o Senhor, o protegerei, e você 
não será entregue nas mãos daqueles de quem está 
com medo. Jeremias 39.17 

Andar com Deus é ter a 
certeza de sua 

proteção. 
 

Saber: Aquele que anda com Deus confia na sua 
proteção. 
Sentir: Segurança, pois a proteção de Deus é 
certa. 
Praticar: Confiar na proteção de Deus. 
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QUAL É A 
NOVA DE 

HOJE? 

Jeremias 
50 e 51 

0 a 2 anos: (...) voltem para mim (...). Joel 2.12 
3 a 6 anos: (...) Mas agora voltem para mim com todo 
o coração (...). Joel 2.12 
7 a 12 anos: (...) Vamos a Jerusalém contar ao povo 
o que o Senhor, nosso Deus, tem feito. Jeremias 
51.10 

Andar com Deus é 
testemunhar sobre os 

seus feitos. 

Saber: Aquele que anda com Deus testemunha 
de seus feitos poderosos. 
Sentir: Alegria em testemunhar sobre os feitos 
poderosos do Senhor. 
Praticar: Testemunhar sobre os feitos poderosos 
do Senhor. 
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UFA... QUE 
BOM! 

Lamentações 3 0 a 2 anos: (...) voltem para mim (...). Joel 2.12 
3 a 6 anos: (...) Mas agora voltem para mim com todo 
o coração (...). Joel 2.12 
7 a 12 anos: O amor do Senhor Deus não se acaba, 
e a sua bondade não tem fim. Lamentações 3.22 

Andar com Deus é 
lembrar-se de seu amor 
e da sua bondade que 

não têm fim. 

Saber: Aquele que anda com Deus lembra que 
seu amor e sua bondade não têm fim. 
Sentir: Conforto ao lembrar que o amor e a 
bondade de Deus que não têm fim. 
Praticar: Agradecer a Deus por seu amor e sua 
bondade que não têm fim. 
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DE TODO O 
CORAÇÃO 

Oseias 
1.1,2; 11 e 14 

0 a 2 anos: (...) voltem para mim (...). Joel 2.12  
3 a 6 anos: (...) Mas agora voltem para mim com todo 
o coração (...). Joel 2.12 
7 a 12 anos: Com laços de amor e de carinho, eu os 
trouxe para perto de mim (...). Oseias 11.4 

Andar com Deus é 
sentir o seu amor a 

cada momento. 

Saber: Aquele que anda com Deus sente seu 
amor a cada momento. 
Sentir: O amor de Deus a cada momento. 
Praticar: Corresponder ao amor de Deus a cada 
momento. 
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RASGANDO 
O CORAÇÃO 

Joel 
1 e 2.12-32 

0 a 2 anos: (...) voltem para mim (...). Joel 2.12  
3 a 6 anos: (...) Mas agora voltem para mim com todo 
o coração (...). Joel 2.12 
7 a 12 anos: (...) Mas agora voltem para mim com 
todo o coração (...). Joel 2.12  

Andar com Deus é 
arrepender-se dos 

erros. 

Saber: Aquele que anda com Deus se arrepende 
de seus erros. 
Sentir: Arrependimento pelos erros praticados. 
Praticar: Arrepender-se dos erros e voltar para o 
Senhor. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



13 AGORA É 
COM VOCÊ! 

Amós 1.1,2; 
3.1-8 e 5 

0 a 2 anos: (...) adoro o Senhor (...). Jonas 1.9  
3 a 6 anos: (...) adoro o Senhor, o Deus do céu, que 
fez o mar e a terra. Jonas 1.9 
7 a 12 anos: Busquem o bem, não o mal, para que 
tenham vida.  Amós 5.14 (NVI) 

Andar com Deus é 
fazer o bem, 

respeitando os direitos 
e deveres de todos. 

Saber: Aquele que anda com Deus faz o bem, 
respeitando os direitos e deveres de todos. 
Sentir: Respeito pelos direitos e deveres de 
todos. 
Praticar: Buscar fazer o bem, respeitando os 
direitos e deveres de todos. 
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NÃO 
ADIANTA SE 
ESCONDER 

Jonas  
1―3 

0 a 2 anos: (...) adoro o Senhor (...). Jonas 1.9  
3 a 6 anos: (...) adoro o Senhor, o Deus do céu, que 
fez o mar e a terra. Jonas 1.9 
7 a 12 anos: (...) adoro o Senhor, o Deus do céu, que 
fez o mar e a terra. Jonas 1.9 

Andar com Deus é 
reconhecer sua 

soberania. 

Saber: Aquele que anda com Deus reconhece 
sua soberania. 
Sentir: desejo de adorar a Deus, que é 
soberano. 
Praticar: Reconhecer a soberania de Deus. 
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ESTA NÃO 
FALHA 

Naum 1 0 a 2 anos: (...) adoro o Senhor (...). Jonas 1.9  
3 a 6 anos: (...) adoro o Senhor, o Deus do céu, que 
fez o mar e a terra. Jonas 1.9 
7 a 12 anos: O Senhor é paciente, mas poderoso e 
não deixa os culpados sem castigo (...). Naum 1.3 

Andar com Deus é crer 
na sua justiça. 

Saber: Aquele que anda com Deus crê na sua 
justiça, que não falha. 
Sentir: Confiança na justiça de Deus. 
Praticar: Crer na justiça de Deus. 
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É BOM 
DEMAIS! 

Sofonias 
1.1 e 3 

0 a 2 anos: (...) adoro o Senhor (...). Jonas 1.9  
3 a 6 anos: (...) adoro o Senhor, o Deus do céu, que 
fez o mar e a terra. Jonas 1.9 
7 a 12 anos: (...) e por causa do seu amor lhes dará 
nova vida (...). Sofonias 3.17 

Andar com Deus é ser 
restaurado por ele. 

Saber: Aquele que anda com Deus tem sua vida 
restaurada. 
Sentir: Desejo de ser restaurado por Deus. 
Praticar: Permitir a restauração de Deus. 

17 A MINHA 
RESPOSTA 

Jeremias, 
Lamenta 

ções, Oseias, 
Joel, Amós, 

Jonas, Naum e 
Sofonias  

0 a 2 anos: (...) adoro o Senhor (...). Jonas 1.9  
3 a 6 anos: (...) adoro o Senhor, o Deus do céu, que 
fez o mar e a terra. Jonas 1.9 
7 a 12 anos: Então vocês vão me chamar e orar a 
mim, e eu responderei. Jeremias 29.12   

Andar com Deus é 
atender ao seu 

chamado. 

Saber: Aquele que anda com Deus atende ao 
seu chamado. 
Sentir: Disposição para atender ao chamado de 
Deus. 
Praticar: Atender ao chamado de Deus. 

 
 
 
 

 

 

 


