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AS LIÇÕES DOS LÍDERES 
#4 – Uns tem salmos, outros ensino. Quem auxilia o líder? 
 

 
É uma honra para cada um de nós,  

o encargo e privilégio de cuidar de vidas  
e discipular outros líderes! 

 
A cada semana você tem a oportunidade de fazer diferença na vida de alguém, principalmente 
de outro irmão ou irmã que também visa o cuidado dos discípulos de Cristo. Seja o supervisor 
pastoreando os líderes de Células, seja o líder, dinamizando seu pequeno grupo e levando os 
discípulos a frutificarem. 
 
A reunião da Célula e o cuidado de cada discípulo durante a semana precisa ser dividido com 
outros. O texto bíblico é claro: 

1 Coríntios 14:26 26 Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, 
um tem salmo, outro, doutrina, este traz revelação, aquele, outra 
língua, e ainda outro, interpretação. Seja tudo feito para 
edificação. 

 
Se você está estudando esta lição é porque já foi chamado pelo Senhor para a missão de cuidar 
de outras vidas. Seja o Supervisor, pastoreando os líderes de Células; seja o líder, conduzindo 
vidas a um crescimento espiritual nos pequenos grupos. Ensinar, estimular, delegar e até cobrar 
é necessário.  
Quais são as suas experiências frutíferas no trabalho com os discípulos de Jesus te confiou? Quais 
são as falhas? Avaliar isso, sem culpas, acusações ou pesos, é de extrema importância para o 
crescimento de todos. 
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1 Coríntios 12:27-31  
27 Ora, vós sois corpo de Cristo; e, individualmente, membros desse 
corpo. 28 A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos; 
em segundo lugar, profetas; em terceiro lugar, mestres; depois, 
operadores de milagres; depois, dons de curar, socorros, governos, 
variedades de línguas. 29 Porventura, são todos apóstolos? Ou, todos 
profetas? São todos mestres? Ou, operadores de milagres? 30 Têm todos 
dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? 
31 Entretanto, procurai, com zelo, os melhores dons. 

 
Conversem sobre isso; supervisores e líderes de Células.  
Observem e aprimorem esta pequena lista de tópicos que podem ser observados e que se 
tornarão alvo de cuidado e aprimoramento. 
 
1. Listem as características dos membros da Célula.  
Quem pode cuidar de qual área? 
Alguns são bons para telefonemas; distribua função de comunicação e interligações. 
 
2. Quem na sua Célula gosta do trabalho de levantar os motivos de oração?  
Peça-o que faça uma lista semanal e distribua para todos os irmãos do pequeno grupo. 
 
3. Quem toca um instrumento na Célula?  
Peça que ele cuide de duas ou três canções para o próximo culto, mesmo que seja online. 
 
4. Quem poderia verificar os ausentes de uma determinada reunião e distribuir tarefas de 
telefonemas e cuidados pessoais? Se uma pessoa que falta receber uma ligação durante a 
semana, haverá amor fluindo. Quem pode ficar responsável por isso na sua Célula? 
 
5. Quais outras áreas e ações podem ser levantadas e bem distribuídas? 
 
6. Quem está tendo dificuldades em casa?  
Seja no casamento, na criação de filhos, seja em questões financeiras e profissionais...  
Como você pode se encher de alegria, servindo a Jesus no cuidado daqueles que estão com você 
na Célula? 
 
Pense de forma prática; isso é culto! Uma oferenda de serviço no altar de Deus. 
Estimule os demais irmãos a buscarem do Senhor inspiração. Eles precisam frutificar e se sentirem 
úteis no Reino de Deus, pois para isso foram chamados! 
 

Efésios 5:18-21  
18 E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-
vos do Espírito, 19 falando entre vós com salmos, entoando e louvando 
de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, 20 dando 
sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor 
Jesus Cristo, 21 sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. 
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Colossenses 3:15-17  
15 Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, à qual, também, fostes 
chamados em um só corpo; e sede agradecidos. 16 Habite, ricamente, 
em vós a palavra de Cristo; instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em 
toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, e hinos, e cânticos 
espirituais, com gratidão, em vosso coração. 17 E tudo o que fizerdes, 
seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando 
por ele graças a Deus Pai. 

 
 
Finalizem a lição com uma lista prática que contempla esses pontos da lição. Teremos uma 
renovação no ânimo e na alegria da Célula com mais irmãos contribuindo, servindo, crescendo. 
 
Envie aos pastores essa lista. 
Usem a lista para planejamentos e para conferirem o avanço da Célula. 
Cubram de oração cada irmão e cada atividade. 
Descubram talentos escondidos e revitalizem a igreja local! 


