
 
 

 
 
 
 
 
Um filósofo disse: “Aquilo que eu não posso contar, não devo fazer”. Poderíamos dizer também: 
“Aquilo que eu faço, deveria contar”. 
 
Foi Jesus quem disse que ao recebermos o Espírito Santo dentro de nós, recebemos poder e a 
primeira consequência é que nos tornamos testemunhas, passamos a falar o que nos acontece! 
 

Atos 1:8 
mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas 
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. 

 
Um líder faz isso; conta às pessoas o que aprendeu de Jesus e o que está lhe acontecendo, de tal 
forma que outras pessoas tenham referenciais. Essa é a nossa missão, encargo, privilégio, 
responsabilidade da vida do Corpo de Cristo. 
 
Minha pergunta inicial é: “Você enxerga a liderança da Célula ou o serviço aos irmãos como um 
encargo e privilégio ou como uma obrigação (Para alguns, obrigação do pastor)?” 
 
O Asaph Borba sempre repete uma frase: “O servo é aquele que age como servo, quando é tratado 
como servo”. Como temos reagido e agido na família, na igreja, no ambiente de trabalho, escola 
ou vizinhança? 
 
 

Devemos aproveitar, na sequência de perguntas para reflexão e crescimento, 
e responder também sobre qual passo daremos nesta semana  

para o crescimento na nossa vida de discípulos de Jesus,  
semelhantes a Ele, servindo aos irmãos. 

 
 
Davi era o rei, mas Deus o chama de servo 

Salmos 89:20 
Encontrei Davi, meu servo; com o meu santo óleo o ungi. 
 

Moisés era profeta, líder e servo de Deus 
Salmos 105:26 
E lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera, 
 

Abraão foi levantado por Deus como servo 
Salmos 105:42 
Porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. 

SUPERVISÃO DOS LÍDERES DE CÉLULAS 

A HUMILDADE DO SERVO LÍDER 
 
Aquilo que eu vivo com Cristo será luz para os demais. 
Se não posso liderar é porque não posso me mostrar. 



O profeta Isaías era servo do Senhor 
Isaías 20:3 
Então, disse o SENHOR: Assim como Isaías, meu servo, andou três anos despido e 
descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia, 
 

Enquanto alguns brincam “sou seu servo para assuntos leves”, Davi, Moisés, Abraão, Isaías e 
incontáveis outros homens e mulheres de Deus viveram como servos para coisas pesadas, 
difíceis e frutíferas. 
 
Nesta lição eu e você somos levados a declarar, reafirmar e nos comprometer com o Senhor 
“sou seu servo para tudo que for necessário!”. 
 

João 12:26 
Se alguém me serve, siga-me, e, onde eu estou, ali estará também o meu servo. E, se 
alguém me servir, o Pai o honrará. 
 

Jesus nos convoca como servos, e ele é o exemplo maior! 
 

Filipenses 2:5-8 
Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, 6 pois ele, 
subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus; 7 antes, a 
si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de 
homens; e, reconhecido em figura humana, 8 a si mesmo se humilhou, tornando-se 
obediente até à morte e morte de cruz. 
 
Marcos 10:45 
Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua 
vida em resgate por muitos. 
 

O Senhor tem instruções sobre a conduta dos servos, instruções que nos mostram o que 
devemos fazer como líderes servos: 

 
2 Timóteo 2:24-26 
Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando 
para com todos, apto para instruir, paciente, 25 disciplinando com mansidão os que se 
opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para 
conhecerem plenamente a verdade, 26 mas também o retorno à sensatez, livrando-se 
eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. 
 

Os apóstolos nos dão exemplo  
 
Tito 1:1 
Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de 
Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, 
 
2 Pedro 1:1 
Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente 
preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, 
 
Judas 1:1 
Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e 
guardados em Jesus Cristo, 



 
QUERO ABENÇOAR VOCÊ! 

 
Romanos 14:18 
Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. 
 
1 Pedro 4:11 
Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus; se alguém serve, faça-o na 
força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado, por meio de 
Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém! 
 
Mateus 18:1-5 
Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é, 
porventura, o maior no reino dos céus? 2 E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no 
meio deles. 3 E disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos 
tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. 4 Portanto, aquele 
que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. 5 E quem receber 
uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. 
 
Lucas 22:26 
Mas vós não sois assim; pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor; e aquele 
que dirige seja como o que serve. 

 
 

Meu irmão, nossa expectativa a seu respeito na vida da igreja local 
é de ser um discípulo, cada dia mais semelhante a Jesus, 

cada dia mais servo! 
 
 
As quatro perguntas da lição: 
 

1. Você enxerga a liderança da Célula ou o serviço aos irmãos como uma obrigação ou 
como um encargo e privilégio? 

2. Qual passo você dará nesta semana para o crescimento como discípulo de Jesus, 
semelhante a Ele, servindo aos irmãos? 

3. Qual característica de Jesus como servo mais te inspira? 
4. Quem é o irmão ou irmã da sua Célula que tem um potencial para servir no Corpo de 

Cristo e pode ser discipulado mais de perto? 
 
 

 
 
 
Desafiamos cada um de nós a levarmos toda ministração a um 
lugar de Altar, diante de Deus e dos irmãos, perguntando sempre 
O QUE EU PRECISO e O QUE JESUS ME ORDENOU? 
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