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O PROPÓSITO DAS CÉLULAS
“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”. 1 Coríntios 14.26.
Propósito: Aquilo que se pretende alcançar ou realizar; finalidade; intento; projeto.
	
  
Há muitas coisas em nossas vidas que fazemos sem propósito algum. É muito triste participarmos ou
fazermos alguma coisa sem conhecermos o propósito. Não queremos que isto aconteça com as pessoas em
relação as nossas células, então cremos ser necessário que conheçamos o propósito pelo qual nos reunimos
todas as semanas nos lares, porque trabalhamos desta forma.
Sendo assim, vejamos o propósito das células:
• Crescer no relacionamento com Deus – As células providenciam um lugar eficaz para conhecer sobre
Deus e crescer em relacionamento com Ele. Buscar a Jesus numa célula também nos dá a oportunidade
de aprender uns com os outros.
• Desenvolver relacionamento uns com os outros – Em nossos dias é cada vez mais difícil exercer
confiança de uns para com os outros. As células oferecem uma oportunidade segura de formarmos
amizades seguras e duradouras. São também um ambiente ideal para que se formem as relações de
discipulado um a um.
• Equipar e Treinar – Todo o cristão é chamado como um ministro de Cristo e recebe o privilégio e a
responsabilidade de ministrar nos dons do Espírito. (1 Co 12).
• Providenciar apoio e cura – Todos precisam de apoio e cura em algum momento de suas vidas. 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, e ali podemos ajuda-los com
um grupo de amigos.
• Providenciar cuidado pastoral adequado – É impossível para um só pastor cuidar adequadamente de
mais que 85 pessoas! As células são um lugar onde podemos conhecer outros e ao mesmo tempo
sermos conhecidos e reconhecidos. I Pedro 5.2 encoraja os líderes: “Pastoreai o rebanho de Deus que há
entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer; nem por sórdida ganância,
mas de boa vontade”. Na célula isto 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 às nossas vidas e por meio da
submissão a esta Palavra que nós nos tornamos as pessoas que Deus quer. Em Mateus 7.24 lemos que
Jesus diz que somos 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 – Um foco significativo das células é alcançar outros com o evangelho e o amor de
Jesus. A célula pode visitar orfanatos, presídios, hospitais, abrigos de idosos, etc. Precisamos estar mais
centrados nos outros do que em nós mesmos.
• Trazer pessoas a Jesus – A célula é a ferramenta primária para o evangelismo. É um lugar pouco
ameaçador para uma pessoa que está buscando resposta para suas questões pessoais, a qual poderá
abrir-se à vontade e ser ajudada. Todos os membros são altamente encorajados a trazer pessoas para as
reuniões da célula e demais eventos de comunhão.
• Eu tinha conhecimento do propósito das Células?
• Como está a minha vida em relação a esse propósito?
• Em que áreas eu preciso avançar?
• Quem está realmente interessado em que eu entenda e viva o propósito das Células?
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