“O JEITÃO DA MADEIRA”
Você conhece esta expressão? Ela é usada para explicar que cada pessoa é diferente da outra e tem
características próprias. No nosso caso queremos reforçar que as Células de nossa Igreja tem um jeito próprio de ser e
acontecer.

1 - O NOSSO JEITO DE SER IGREJA
Vamos começar com uma frase que resume nosso jeito de pensar e viver a Igreja: “Cada casa uma
Igreja, cada membro um ministro” (Mateus 18:20 e I Pedro 2:9). Esta visão nos lembra que a Igreja pode se reunir
em qualquer lugar e qualquer pessoa pode ser usada por Deus.
Outra coisa interessante é lembrarmos de como a Bíblia descreveu os primeiros cristãos:
“Diariamente, eles se reuniam no pátio do Templo e de casa em casa, e continuavam a mostrar aos outros
que Jesus é o Cristo” (Atos 5:42).
O que podemos aprender com eles?
A - Igreja é GENTE REUNIDA
“ eles se reuniam no pátio do Templo ...”
Eles não se reuniam lá dentro do Templo de Jerusalém
onde os judeus ofereciam seus sacrifícios. O pátio do Templo
era um espaço público onde eles costumavam se reunir. Ali
eles formavam um GRUPO GRANDE.
B - Igreja é GENTE ESPALHADA
“... e de casa em casa ...”
No pátio do Templo eles formavam um GRUPO GRANDE, e de casa em casa GRUPOS PEQUENOS. Em várias de suas
cartas, Paulo, que fundou muitas Igrejas, fala destes grupos pequenos (I Coríntios 16:19; Colossenses 4:15 e Filemom 1:2).
C - Igreja é GENTE COM PROPÓSITO
“... continuavam a mostrar aos outros que Jesus é o Cristo”
Os primeiros cristãos não formavam um clube ou uma sociedade secreta que se reunia aqui e ali. Ser
GENTE REUNIDA e GENTE ESPALHADA tinha uma razão: mostrar aos outros quem era JESUS.
Como eles demonstravam aos outros que JESUS É O CRISTO? Seguindo o exemplo e obedecendo a ordem
do próprio Jesus: sendo e fazendo DISCÍPULOS. Portanto, para nós, ser DISCÍPULO de Jesus é um ESTILO DE
VIDA e não uma agenda de cultos, reuniões e serviços. Por isso fica claro que IGREJA É GENTE e não LUGAR, e
RELACIONAMENTOS são mais importantes que PROGRAMAÇÕES.

2 - O QUE É UMA CÉLULA?
A Célula é um grupo pequeno? Sim.
Qualquer grupo pequeno é uma Célula? Não. Grupos de estudo bíblico, oração, discipulado, entre outros,
são grupos pequenos, mas não são Células.
A Célula é uma comunidade cristã de base integrada na comunidade de fé (Igreja local). Mais que uma
reunião semanal, Célula é Vida em Comunidade.
Somos uma comunidade cristã, isto é, Cristo dirige nossa vida comunitária. Buscamos viver e cuidar uns
dos outros do jeito que Jesus faria.
E ainda, somos uma comunidade cristã de base, ou seja, vivemos nesta comunidade tudo o que é básico
para qualquer um aprender e viver como discípulo de Jesus.

3 - ALGUMAS MARCAS DO NOSSO “JEITÃO”
1. O nome que escolhemos para os nossos grupos pequenos é “Células”, pois ele transmite de modo simples
o conceito de organismo e crescimento. Um detalhe: Cada uma de nossas Células/supervisões recebe o
nome de seu/sua líder/supervisor(a);
2. Redes de Células: Células da JUVENTUDE (Juniores, Adolescentes e Jovens), de ADULTOS E FAMÍLIAS
(todas as idades juntas) e, MATURIDADE (prioritariamente, 3ª Idade);

3. Pastores de Rede:
a. JUVENTUDE: Vitor;
b. ADULTOS E FAMÍLIAS: CLEITON;
c.

MATURIDADE: RAUL

4. São considerados membros da Célula todas as pessoas assumiram os compromissos do PACTO DA VIDA
EMCOMUNIDADE, membros ou não da IPI Rio Preto. Os que são membros da Igreja mas “turista” na
Célula serão considerados visitantes na Célula;
5. Nossas supervisões são formadas de 2 a 5 Células e o supervisor pode ser apenas supervisor ou ser líder
e supervisor ao mesmo tempo;
6. O tamanho de ideal de uma Célula é de 8 a 12 pessoas;
7. Usamos o termo “multiplicação” e não “divisão” para falar do crescimento de nossas Células;
8. Nossas reuniões seguem a dinâmica dos “4 Es”: Encontro, Exaltação, Edificação e Evangelização. Eles são
valores e não regras: Uns aos outros /Nós para Deus/ Deus para Nós e através de Nós/ Deus por meio de
Nós aos outros;
9. Outra marca que temos é a visão do Ensino Infantil ou “Trabalho em Conjunto”, isto é, as crianças
participam integralmente de nossas reuniões, interagindo com os demais membros da Célula;
10. Realizamos nossas reuniões em nossas casas e no modelo de “anfitrião mensal”, ou seja, durante um mês
uma casa receberá nossas reuniões, o que facilita principalmente nossa comunicação e a aproximação de
amigos. Nossas reuniões seguem uma ordem de 3 X 1: são 3 encontros normais e 1 encontro focado em
confraternização;
11. Nos esforçamos para que nossas reuniões durem em torno de uma hora e meia, pois além de sobrar um
tempinho para comunhão no final, não “complica muito” nossa rotina no outro dia, especialmente para as
famílias que tem filhos. Falando em tempinho para comunhão, outro jeitão nosso é que o tempo de “comes
e bebes” tem por princípio a simplicidade, para que não seja “pesado” para ninguém e que todos se
envolvem, independente de sua condição financeira. Se o dia-a-dia de nossas reuniões é marcado pela
simplicidade, em nossas confraternizações nós “caprichamos”, especialmente nos “junta-panelas”,
churrascos, etc.

4 - A VIDA E M CO MUNIDADE (João 13:34-35; Gálatas 6:2; Efésios 5:21)
Viver em comunidade não é fácil. Por isso, confiando na vontade de Deus e na dependência da Sua graça, nós
assumimos com nossos irmãos os seguintes compromissos:
1. DA ACEITAÇÃO MÚTUA / DO AMOR INCONDICIONAL - Prometo amar e aceitar incondicionalmente
vocês em Cristo, independente do que digam ou façam, concordando ou não com as suas ações.
2. DA ASSIDUIDADE - Prometo priorizar e participar de nossos encontros e de avisar meus líderes se estiver
impossibilitado de comparecer por qualquer razão.
3. DA CONFIABILIDADE - Prometo manter em segredo tudo o que for compartilhado ente nós e entendo que,
se necessário, os meus líderes de Célula compartilharão o que for preciso ao supervisor/pastor.
4. DA DISPONIBILIDADE - Prometo servir aos meus irmãos, de acordo com meu tempo, dons e recursos.
5. DA HONESTIDADE / TRANSPARÊNCIA - Prometo me empenhar por ser uma pessoa mais aberta e
conversar com vocês no tempo certo, de maneira transparente, amorosa, sincera e controlada, a respeito
de mim e do que estou sentindo ou pensando sobre vocês.
6. DA ORAÇÃO - Comprometo-me a orar regularmente por vocês.
7. DA PONTUALIDADE - Prometo esforçar-me para chegar no horário marcado para nossos encontros e de
não interferir no andamento da reunião caso esteja atrasado(a).
8. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prometo prestar contas sobre minha vida e atitudes e submeto-me aos
meus irmãos em Cristo para ser confrontado(a), corrigido(a) e aconselhado(a).
9. DA SENSIBILIDADE - Prometo buscar sabedoria para ser sensível às reais necessidades de vocês e para
evitar dar respostas simplistas para as situações difíceis nas quais vocês se encontram.

