
Formação de 
Supervisores de 

Células 



1 – O Que Vem a Ser Supervisão? 
Sobre supervisão é comum vir a nossa mente dois 
pensamentos: 

1 – Quando alguém vem nos supervisionar achamos 
que tal pessoa vai vasculhar a nossa vida, trabalho ou 
ministério, a fim de encontrar alguma coisa que não 
esteja sendo feita corretamente. 

2 – O Segundo pensamento é de que está chegando 
um especialista, alguém que irá redirecionar a forma 
de fazer aquele trabalho, com o fim de alcançar 
melhor resultado. Essa é a mentalidade correta. O 
supervisor tem a faculdade de manter certo controle 
de qualidade no funcionamento da reunião da célula.    



“O Supervisor 
deve estar provido 

de visão ampla, 
dinâmica, que lhe 
permita enxergar 

os fatos 
antecipadamente”. 

A História do Vendedor de Sapatos  



2 – O que Fazer com os Líderes de 
Célula que Desanimam 

Provavelmente quando um Líder de Célula não 
está rompendo, é porque ele está sendo 
bombardeado pelo inimigo com mentiras em 
sua mente. (João 8:44) 

Como podemos combater algumas, as mais 
comuns, por exemplo:  

a) Os anfitriões não cooperam com o 
crescimento da célula, a saída é mudar de local! 



“A água corre pelo caminho mais fácil, porém o 
seu curso a leva para o fundo do poço”  

Pr. Abe Huber 
 
b) Minha célula tem muita gente mas ninguém 
quer ser líder. 
O espelho só reflete a imagem de quem está a sua 
frente, o Líder é a imagem do seu próprio 
problema: 
Ele é bom demais e ninguém pode fazer melhor do 
que ele; 
É preciso ter muito conhecimento teológico; 
É pregador na célula; 
É muito penoso liderar; 
É centralizador na Palavra. 
 



c) Vou deixar a liderança pois estou muito 
ocupado. 

“E tu dentre todo o povo procura homens capazes, 
tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem 
a avareza; e põe-nos sobre eles por maiorais de 
mil, maiorais de cem, maiorais de cinqüenta, e 
maiorais de dez”. (Êxodo 18:21)  

 

d) Quando o Líder acha que ele é o responsável 
por corrigir todo mundo. 

Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, e repreende-
o entre ti e ele só; se te ouvir, ganhaste a teu 
irmão; Mateus 18:15 

“Mande o problema de volta para o queixoso” 
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e) Quando o líder comete um pecado moral, o 
que fazer com a célula? 

O ideal é separar a pessoa do pecado. Deus 
odeia o pecado, mas ele ama o pecador.  Se nós 
não tomarmos cuidado podemos servir de 
carrascos, querendo que aquele discípulo pague 
pelo erro. 

 

 



O Supervisor é um Líder com 
Capacidade de Superação 

• O Supervisor águia 

• A águia em um certo tempo de vida tem suas 
penas envelhecidas, então ela sobe num alto 
monte e arranca as suas próprias penas e 
permanece lá até que renasçam. 

• Além disso, quando a águia sente que o vento 
está muito forte, ela dobra os seus joelhos e 
deixa o vento lhe levar, com a ajuda do vento 
ela consegue voar melhor e mais fácil   



Assim o supervisor, além de ter a capacidade de 
superação, precisa ter o conhecimento do seu 
habitat para promover o crescimento dos seus 
liderados através do trilho. O trilho são os passos 
que o novo crente percorre até a liderança da 
célula: Discipulado 1 a 1, frequência na célula, 
batismo, Encontro com Deus, Tadel, TLC, cursos da 
Efoted, auxiliar de célula e etc... 
 
O Supervisor deve ser perito em multiplicar novas 
células, gerar filhos e empurrá-los do ninho para 
que voem.  



Qualificações de um supervisor de 
setor.  

• O candidato deve ser aprovado como um bom 
líder de célula; 

• Que já tenha multiplicado suas células pelo 
menos duas ou três vezes, e essas 
multiplicações precisam estar se 
desenvolvendo muito bem. 

 Ou 



• Que viva o MDA S3. 

Ou 
Eu 

MDA S1 MDA S2 

MDA S1 

MDA S2 

Eu 
MDA S3 MDA S3 

• Que esteja formando nos seus discípulos 
o MDA S3. 

Esse é o critério mais importante para você continuar 
crescendo: ter líderes de setor peritos em formar 
outros líderes. Ele só precisa discipular bem 3 pessoas 
que ainda não são líderes, ajudando-os a se tornarem 

líderes de célula.  



“Nenhum 
envolvimento 
emocional é 
saudável no 
processo de 

liderança, mas sim 
a fé”. 



Como ajudar seus Líderes através da 
Supervisão 

• A Melhor forma de motivar seus liderados é 
através das suas experiências. Por isso não 
permitimos que ninguém comece liderando. 
Todos precisam passar pelo trilho, 
independentemente dos seus títulos ou 
experiências ministeriais em outras igrejas. 

• A partir de agora iremos investir  na supervisão 
em 3 níveis: 

• 1 – Crescimento Pessoal 
• 2 – Supervisão Técnica 
• 3 – Prática da Visão Celular MDA - Ministério 

 


