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AS LIÇÕES DOS LÍDERES 
#1 – Funções e propósito de uma Célula 
 

A SUPERVISÃO tem dois objetivos:  
 

1. O discipulado pessoal de cada líder de Célula  
2. As orientações sobre como conduzirem a Célula que lideram. 

 
O discipulado pessoal de cada líder de Célula é feito pelo Supervisor, primeiramente junto com 
todos os líderes do Núcleo, mas, durante a semana, no cuidado pastoral individualizado.  
O conteúdo do discipulado estará sempre nas lições do Discipulado 1/1. 
 
INFORMALIDADE 
A leveza dos encontros das Células nos ajuda a evitar a religiosidade. É fácil cultivar uma vida 
cristã de aparência, mas aqueles que crescem num ambiente de proximidade e vínculos, 
assimilam, pelo exemplo, a importância da transparência e discipulado.  
No ambiente informal do pequeno grupo nas casas, as pessoas ficam mais abertas ao mover do 
Espírito e à comunhão. Se apenas frequentarmos o culto do domingo no auditório, teremos 
relacionamentos limitados.  
 
AMIZADE E COMUNHÃO 
Enquanto a igreja vai crescendo, corre-se o risco de as pessoas ficarem desconhecidas e isoladas, 
não recebendo atenção, passando a sentir solidão, mesmo no meio de muita gente. As células 
proporcionam um ambiente onde a amizade é cultivada.  
Ninguém vive sozinho a vida cristã; criar vínculos é imprescindível para quem quer desenvolver a 
fé.  
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EVANGELISMO 
Muita gente jamais entrará em uma igreja evangélica, por preconceito, tradição familiar ou pela 
generalização da mídia a respeito de evangélicos.  
A igreja não foi chamada para ser sal e luz dentro do templo, mas lá fora, onde os perdidos estão. 
Temos comprovado que a grande maioria das pessoas se converte mediante contato com amigos 
ou familiares.  
 
CRESCIMENTO ILIMITADO 
Em todo o mundo, as igrejas em células transcendem o limite físico de seus auditórios, pois não 
estão limitadas às acomodações de um prédio, mas espalhadas pelas casas, onde tudo pode ser 
facilmente adaptável, mais aconchegante.  
 
OPORTUNIDADE MINISTERIAL 
Nos auditórios ou templos, poucas pessoas têm oportunidade de exercer ministério, pois as 
atividades se restringem a recepção, louvor, pregação, ensino infantil... 
Nas células, cada membro pode exercitar seus dons e ministérios.  
Sem esse tipo de reunião nos lares, seria impossível cada pessoa exercer seu dom, seu lugar no 
corpo de Cristo.  
 
PASTOREIO 
As células se reúnem nas casas e são uma eficiente forma de acolhimento e pastoreio do 
rebanho. Cada líder pode cuidar melhor de sua célula, pois o número de pessoas é pequeno. Os 
líderes também recebem cuidado pastoral de seus supervisores, que também recebem 
acompanhamento de seus pastores, numa sequência de cuidados. 

 
Compartilhem testemunhos sobre como esses elementos acima 
citados estão sendo observados na sua Célula. 

 

O PROPÓSITO DAS CÉLULAS   
 
CRESCER EM RELACIONAMENTO COM DEUS E SUA PALAVRA 
Valor: Estudar a Bíblia e Oração 
Separe e anote aqui um texto bíblico que é base para essa verdade. 

 
As células proporcionam um lugar eficaz para conhecer mais sobre Deus e crescer em 
relacionamento com Ele. Buscar a Jesus numa célula nos dá a oportunidade de aprender uns com 
os outros.   
 
DESENVOLVER RELACIONAMENTO UNS COM OS OUTROS 
Valor: Comunhão e Serviço 
Separe e anote aqui um texto bíblico que é base para essa verdade. 

 
É cada vez mais difícil em nossa sociedade, as pessoas exercerem confiança uns para com os 
outros. As células oferecem uma oportunidade de formar amizades duradouras. São também 
ambientes para os relacionamentos de discipulado um a um.  
 
EQUIPAR E TREINAR 
Valor: Compartilhar o Evangelho 
Todo crente é chamado como um ministro de Cristo e recebe o privilégio e a responsabilidade 
de ministrar, nos dons do Espírito. 1 Coríntios 12   
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PROVIDENCIAR APOIO E CURA 
Valor: Comunhão e Serviço 
Separe e anote aqui um texto bíblico que é base para essa verdade. 

 
Todo mundo precisa de apoio e cura em muitos momentos da vida. Todos enfrentamos 
emergências, doenças e crises pessoais. A célula é o melhor espaço para percebermos aqueles 
que estão em necessidade, carentes de amor, de apoio e de oração. Ali podemos ajudar a todos, 
como um grupo de amigos.   
 
CUIDADO PASTORAL ADEQUADO 
É impossível para um só pastor, cuidar adequadamente de muita gente!  
As células são um lugar onde podemos conhecer a outros e ao mesmo tempo ser conhecido e 
reconhecido.          
1 Pedro 5 encoraja os líderes a "pastorear o rebanho de Deus".  
Na célula, isso pode ser feito muito bem, por meio da oração, ensino bíblico, comunhão e 
aconselhamento.   
 
FAZER O QUE A BÍBLIA ENSINA 
É através da aplicação da Palavra de Deus nas nossas vidas e por meio da submissão a Ela que 
nos tornamos as pessoas que Deus quer.  
Em Mateus 7:24 Jesus diz que seremos sábios se fizermos o que Ele ensinou.   
 
DESENVOLVER NOVOS LÍDERES 
A célula é um ambiente altamente propício para o treinamento de novos líderes. Por meio das 
células as pessoas são discipuladas, amadurecidas e conduzidas a um papel de liderança na 
comunidade.   
 
ALCANÇAR OUTROS 
Valor: Compartilhar o Evangelho 
Separe e anote aqui um texto bíblico que é base para essa verdade. 

 
Um foco significativo das células é o alcance de outras pessoas com o Evangelho e o amor de 
Jesus. A célula pode visitar orfanatos, presídios, hospitais, abrigos de idosos, etc.  
Precisamos estar mais atentos aos outros do que a nós mesmos, trazendo pessoas a Jesus.  
 
A célula é uma ferramenta fundamental para o evangelismo.  
É um lugar não constrangedor ou ameaçador para uma pessoa que está buscando resposta a 
questões pessoais; ela poderá abrir-se e ser ajudada.  
Todos os membros são altamente encorajados a trazerem pessoas para as reuniões da célula e 
demais eventos de comunhão. 
 
EU PERTENÇO 
Valor: Cultuar e Celebrar 
Separe e anote aqui um texto bíblico que é base para essa verdade. 

 
Pertencer ao Corpo de Cristo envolve aproveitar as oportunidades de sermos úteis, importantes 
para alguém. É a alegria de servir ao Senhor em plenitude. É um culto ao Senhor. 
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ANOTE AQUI OS RESULTADOS DA SUPERVISÃO E DISCIPULADO 
 
Quais tópicos ou assuntos geraram dúvidas, questionamentos ou desdobramentos, com 
necessidade de tomarmos alguma atitude? 
 
Quais áreas de necessidades ou investimentos, precisam ser cuidadas?  
Na vida de qual discípulo? 
 
Qual feedback você teve dos discípulos, durante a supervisão, que precisa ser imediatamente 
cuidado pelos pastores na vida da igreja? 
 
Quais sugestões surgiram para aprimorarmos o Encontro do Núcleo, a Supervisão, Discipulado 
1/1 e a Festa? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


