
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta lição não tem conteúdo ou esboço. 
Você vai desenvolver o conteúdo e fazer seu esboço. 
No release do início desta lição você tem palavras que podem te conduzir a versículos. Ache os 
versículos e ensinos bíblicos, eles são a base para você desenvolver o conteúdo do estudo. 
 
Você vai apresentar na reunião da Célula um tópico importante (não o seu estudo inteiro), de 
preferência aquele que complementa o que outro irmão houver apresentado. 
 
Já vivemos mais da metade do ano estudando tantas coisas para crescimento espiritual; 
você já pode usar o conteúdo absorvido e produzir um roteiro de estudo para sua própria 
vida e para compartilhar com outros. 
 
Quero ver seu trabalho de “para casa”. 
Inclua quatro perguntas desafiadoras que conduzem as pessoas a pensarem e compartilharem 
testemunhos, comentários ou dúvidas. 

SUPERVISÃO DOS LÍDERES DE CÉLULAS 

SACERDOTES GERAM SACERDOTES 
 
No tempo do Antigo Testamento somente alguns eram sacerdotes. Eles 
tinham o privilégio de levar as oferendas do povo a Deus e trazer a 
direção de Deus ao povo. Hoje, apesar de termos ministérios específicos 
atuando na vida da Igreja, todos nós fomos feitos ministros, sacerdotes. 
 
O véu foi rasgado de alto a baixo e temos acesso a Deus pessoalmente pelo 
sangue de Jesus. Porém, todos que foram feitos sacerdotes têm a 
responsabilidade de trazer a luz do Reino de Deus para aqueles que ainda não 
foram salvos. Somos sacerdotes de Deus para nossa casa, familiares, vizinhos, 
amigos. Podemos ser instrumentos de Deus para que outros se tornem 
discípulos de Jesus. 

Como você exerce sua autoridade sobre a vida dos discípulos que o Senhor te 
confiou? 
Lembre-se: Tem autoridade, quem está debaixo de autoridade. 
Lembre-se: Nosso casamento é alicerce. 

O que mais podemos lembrar, que já foi ministrado neste ano, que nos 
fortalece com sacerdotes de Deus sobre outros? 


	SUPERVISÃO DOS LÍDERES DE CÉLULAS SACERDOTES GERAM SACERDOTES  No tempo do Antigo Testamento somente alguns eram sacerdotes. Eles tinham o privilégio de levar as oferendas do povo a Deus e trazer a direção de Deus ao povo. Hoje, apesar de termos minis...
	Como você exerce sua autoridade sobre a vida dos discípulos que o Senhor te confiou? Lembre-se: Tem autoridade, quem está debaixo de autoridade. Lembre-se: Nosso casamento é alicerce.
	O que mais podemos lembrar, que já foi ministrado neste ano, que nos fortalece com sacerdotes de Deus sobre outros?

