
Capítulo 7
OS OBJETIVOS DE UMA CÉLULA 

COMUNHÃO E EDIFICAÇÃO



O que aprenderemos nesse capítulo?

• O que podemos compartilhar uns com os outros 
em uma célula 

• Os propósitos da verdadeira comunhão na célula 
• Como fortalecer a comunhão na célula 



Uma célula tem 
cinco objetivos 
principais:

Hoje 
aprenderemos 
sobre este.

OBJETIVOS
DE UMA 
CÉLULA

Capacitação
e treinamento

de líderes

Evangelismo
 e integração

Pastoreio 
e discipulado

Comunhão e
edificação

Crescimento
e multiplicação



COMUNHÃO

81

Essa palavra vem do grego koinonia, que significa 
“compartilhar, ter tudo em comum”



Baseado no significado da 
verdadeira comunhão, há 

muitas coisas que podemos 
compartilhar uns com os 
outros em uma célula; e 

nesse momento queremos 
destacar duas dessas coisas:

81 e 82

A. TEMPO 
B. SERVIÇO



COMPARTILHAR TEMPO

81 e 82

Compartilhar tempo com alguém, para ouvir, ajudar, sorrir, servir e 
amar, é algo que faz parte da verdadeira comunhão, por isso 
precisamos buscar essa realidade. Por mais que pareça que não 
temos temo, se colocarmos as pessoas e as relações como 
prioridades, com certeza teremos tempo de qualidade para 
compartilhar em comunhão.

A.



Tempo de qualidade

81 e 82

É um tempo investido sem distrações, ou seja, 
sem dividir a atenção com outras pessoas, 

atividades ou coisas.  
Nesse momento, o foco é a pessoa, a relação, e 

toda a atenção está voltada para isso.



COMPARTILHAR SERVIÇO

82

A comunhão também pode ser vivida através da prestação de um 
serviço, da ajuda em algum projeto e da disponibilidade para a 
necessidade das pessoas.

B.

O texto em Eclesiastes 4:9-10, nos mostra claramente um dos 
aspectos mais importantes da comunhão: saber que podemos 
contar com alguém quando precisamos e saber também que 
podemos ser canal de Deus para alguém que precisar de nós.



A comunhão contínua

82

A comunhão da célula acontece todos os dias, e não 
apenas no dia da reunião. Quando não estiverem juntas, 

é papel do líder estimular as pessoas da célula a 
manterem comunhão por redes sociais, vídeo chamadas 

e ligações, sempre com palavras de amor e de fé, mas 
sem vícios de relacionamentos.

Vícios de Relacionamentos são amizades 
que cultivamos com pessoas que 

normalmente possuem as mesmas 
características que nós, porém é uma relação 

onde as pessoas se tornam omissas e 
preferem agradar ao amigo ao invés de Deus. 

(Leia mais no ENTENDENDO MELHOR na 
página 82 e 83 )



Os propósitos da verdadeira comunhão na célula:

83 e 84

A. Criar e estabelecer relacionamentos profundos. 
B. Atrair novos membros 
C. Suprir as necessidades uns dos outros



Verdadeira viúva e falsa viúva

84

Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas (…) Aquela, porém, que é 
verdadeiramente viúva e não tem amparo espera em Deus e persevera em 

súplicas e orações, noite e dia, entretanto, a que se entrega aos prazeres, 
mesmo viva, está morta.

1 Timóteo 5:3-6

Esse exemplo das viúvas que a Bíblia usa, nos ensina a forma certa de suprir as 
pessoas. A verdadeira viúva é aquela que escolhe Deus como prioridade, e assim deve ser 

suprida. Mas a falsa viúva, usando da liberdade de escolha, se entrega aos prazeres dessa 
vida.



COMUNHÃO

84

Como fortalecer a 
comunhão na célula?



84

A. Realizando atividades de lazer e recreação juntos, como ir à praia, 
jogar bola, ir ao cinema, assistir filmes em casa, brincar com um 
jogo de tabuleiro, fazer caminhadas, retiros e passeios. 

B. Estimulando o crescimento espiritual uns dos outros, encorajando-
os a vivenciar uma atmosfera de amor, alegria e fé. 

C. Através do evangelismo diário, onde podemos compartilhar a 
alegria de ganhar novas pessoas para Jesus e cuidar delas juntos. 

D. Com confronto amoroso e sincero, quando há atritos e desavenças 
entre os membros, de maneira que o amor e a confiança sejam 
restaurados.

Como fortalecer a comunhão na célula?



EDIFICAÇÃO

81

Construir, ser levado ou conduzido em direção ao 
aperfeiçoamento moral e à virtude.



85

A edificação é um passo fundamental que estabelece as bases de um 

cristão, e é através dessa edificação constante e contínua que cada um 

de nós cresce em maturidade e conhecimento diariamente e ao longo 

de toda caminhada com Cristo.



85

É importante identificarmos 

quando a comunhão fortalece e 

quando ela edifica a nossa célula. 

FORTALECER E EDIFICAR

Por exemplo, um churrasco, feijoada, passeios, 
futebol, pode fortalecer a comunhão e os 

vínculos dos membros da célula. 

Mas, se durante essas atividades surgir um 
discipulado, por exemplo, então além do 

fortalecimento, também haverá edificação.



85

Precisamos aproveitar essas oportunidades, sem perder 
tempo e sempre buscar um acesso para incluir uma 

mensagem de salvação, ensino e maturidade.



85

Leia o desafio na página 85 e coloque em prática!



85

Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem 

regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente 

para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra 
que sai da minha boca: Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e 

atingirá o propósito para qual a enviei.

Isaías 55:10-11

Por que sempre devemos compartilhar da Palavra de Deus?
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NA	PRÓXIMA	AULA	VEREMOS	SOBRE:


