IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
REDE DE CÉLULA DE ADULTOS E FAMÍLIAS
MARCAS DO NOSSO JEITO DE SER

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:
 JUVENTUDE: Vitor;
 ADULTOS E FAMÍLIAS: CLEITON;
 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.

