
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Este é o primeiro encontro dos supervisores com os líderes das Células que estão debaixo do 
seu pastoreio neste ano. Marcos, Cosmélia, Arthur, Cristina, Geraldo, Letícia, Cleber e Christiane 
estão se dedicando ao cuidado pastoral de cada líder de Célula. Colheremos mais frutos ainda! 
 
É sempre bom relembrar que a vida cristã na igreja local visa o aperfeiçoamento dos santos para 
o desempenho do ministério. Efésios 4 
Cada um de nós estamos plantados na Videira para frutificar. O crescimento espiritual e 
ministerial, que traz conquistas em todas as demais áreas da vida, é o propósito de Jesus com 
seus discípulos.  
 

Mateus 28:18-20 
A Grande Comissão 
18 Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no 
céu e na terra. 19 Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-
os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; 20 ensinando-os a guardar 
todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias 
até à consumação do século. 
 

Se o presidente de uma multinacional te ligasse e pessoalmente pedisse para você assumir uma 
diretoria na empresa, como se sentiria? Quanta honra e privilégio isso pode representar? 
Não foi o presidente de uma empresa ou de uma nação da terra que nos convidou para 
trabalhar, foi Jesus Cristo. Literalmente. Ele nos convocou para uma missão sem precedentes; 
alcançar e discipular vidas para a salvação eterna. 
 
Os talentos, dons e capacitação que você tem, foram dados por Deus para a frutificação eterna. 
Você pertence a uma igreja local e foi reconhecido como um homem ou uma mulher de Deus, 
cheios do Espírito Santo e com toda condição de prosperar no zelo, no cuidado das vidas. 
 
Liderar uma Célula é a maior honra que podemos ter, pois significa cuidar de vidas que Jesus 
ama profundamente. Deus te capacitará para cada desafio, te sustentará a cada dia e te cobrirá 
de graça, unção e alegria no serviço ministerial! 
 
 

REUNIÃO DE SUPERVISÃO DOS LÍDERES 

O PRIVILÉGIO DE CUIDAR DE VIDAS E FRUTIFICAR 

Discipulado dos líderes de Células 
Ninguém é tão pobre que não possa compartilhar algo. 
“Suas riquezas suprem quais pobrezas?” 
Quando compartilhamos, os celeiros se enchem! 
Como seu caráter se manifesta em família, no trabalho e em outros lugares, 
inclusive sozinho. 



“SUAS RIQUEZAS SUPREM QUAIS POBREZAS” 
 
É possível alguém interpretar mal essa frase. Alguns podem ser levados a pensar em riquezas só 
nas questões financeiras. Outros podem olhar para a palavra pobreza e imaginar apenas a 
miséria social dos que estão sem recurso financeiro, sem casa ou sem trabalho. 
 
Na verdade, riqueza é todo dom recebido, qualquer habilidade, qualquer possibilidade. Da 
mesma forma, pobreza é qualquer necessidade. Alguns, por exemplo, tem pobreza de abraços. 
Se temos um abraço para dar, somos ricos distribuindo riquezas. 
 
Quais riquezas você tem? O que Jesus já tem feito na sua vida? O que você já sabe das notícias 
do Reino eterno de Jesus Cristo? Distribua. Pode ser um alimento, um serviço, um sorriso. 
Distribua. Esteja presente para dar. Ninguém é tão pobre que possa dar. 
 
Sinta e cultive a honra de ser um líder de Célula. 
 

2 Coríntios 9:6-15 
A sementeira e a colheita 
6 E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará; e o que semeia 
com fartura com abundância também ceifará. 7 Cada um contribua segundo 
tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade; porque Deus 
ama a quem dá com alegria. 8 Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim 
de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa 
obra, 9 como está escrito: Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece 
para sempre. 10 Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento 
também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da 
vossa justiça, 11 enriquecendo-vos, em tudo, para toda generosidade, a qual faz 
que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. 12 Porque o serviço 
desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda 
em muitas graças a Deus, 13 visto como, na prova desta ministração, glorificam 
a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao evangelho de Cristo e pela 
liberalidade com que contribuís para eles e para todos, 14 enquanto oram eles a 
vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus 
que há em vós. 15 Graças a Deus pelo seu dom inefável! 

 
 
PALAVRA PASTORAL 
Você já sabe que neste ano estamos focados em levar nossas vidas, a cada ministração a um 
lugar no altar de Deus para responder: “EU PRECISO... JESUS ORDENOU:” 
 
Nos encontros das Células, inclusive na supervisão dos líderes, assistimos ou ouvimos 
antecipadamente a ministração no site do Projeto. Isso permite a todos uma participação mais 
ativa no momento das reuniões. 
Quatro perguntas são colocadas em cada lição para que sejam diretrizes no momento dos 
comentários, testemunhos, acréscimos e perguntas. 
 
AS 4 PERGUNTAS DESSA LIÇÃO 
 

1. Qual a sua firme resolução como líder de uma Célula neste ano? 
2. Como você tem crescido e respondido a Jesus no tocante à Grande Comissão? 
3. Quais são algumas das suas riquezas e como distribuí-las? 
4. Quem são os irmãos do Projeto que você pode ajudar no crescimento e frutificação? 
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