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PROJETO DA CÉLULA FAMILIAR
Deus tem proporcionado às famílias a oportunidade de estarem juntos partilhando de um momento de oração,
adoração e estudo bíblico, para crescimento espiritual e fortalecimento da família na fé em Cristo através da
célula familiar.
Aqui vão algumas orientações de como reservar um tempo no lar para cultuar a Deus em família, preparar e
realizar o que chamamos de reunião ou célula familiar.
I.

Defina o dia e horário em que todos (o máximo possível) os membros da família estejam em casa e possam
se reunir;

II.

Defina o que cada um fará na célula, principalmente o responsável pelo louvor e o responsável pela
mensagem;

III. O responsável pelo louvor pode ser alguém que toque algum instrumento.
1. Caso não toque, ele pode simplesmente reproduzir as músicas, a partir de alguma mídia ou Internet;
2. É importante que ele providencie cópia das músicas para ajudar na participação daqueles que não
conhecem;
IV. Encaminhe a mensagem da célula com antecedência para o responsável em ministrá-la.
1. Utilize a mensagem da célula ou outra enviada para essa reunião.
V. Antes de iniciar a reunião desligue a TV, ponha o celular em silencioso e se possível longe de você. Procure
manter o ambiente aconchegante, retirando dele qualquer coisa que possa distrair atenção, principalmente
a das crianças, como os brinquedos. Se for possível entregue uma Bíblia para cada participante, para que
este acompanhe a leitura dos textos bíblicos. Neste momento toda atenção deve estar voltada para a célula.
VI. Para a realização da célula familiar, observe os seguintes passos:
1. Agradeça a todos por estarem presentes e/ou aceitarem o convite. (2 minutos)
2. Uma pessoa da família fará a oração inicial, apresentando os motivos da gratidão, as necessidades da
família e a célula. (3 minutos)
3. O responsável pelo louvor conduzirá um momento de louvor (4 minutos)
4. O responsável pela mensagem irá conduzir a reflexão da mensagem (15 minutos)
a. Caso seja feita a leitura bíblica, poderá em conjunto ou responsivamente, a fim de iniciar a interação
ao longo da mensagem;
b. A mensagem não deve ser feita como uma pregação, mas como uma oportunidade para todos
contribuírem espontaneamente.
5. Pergunta: o que podemos colocar em prática da meditação que fizemos? (6 minutos)
6. Uma pessoa conduzirá um momento de intercessão pela igreja, autoridades do país, estado e município,
pela salvação, cura, libertação, restauração etc. de familiares e parentes. (3 minutos)
7. Uma pessoa fará o recolhimento dos dízimos e das ofertas, se for o caso (se possível, envolva um filho
ou neto mais novo no recolhimento). Orem agradecendo e pedindo a ação de Deus sobre cada um e
coloquem os valores em um envelope para entregar posteriormente à tesouraria da sua congregação.
(4 minutos)
8. Cante outro louvor e finalize com oração.
Observação: O líder de célula de algum integrante da família fará o acompanhamento da realização da reunião
via mídias sociais.

