
Base bíblica: 

Entenda como funciona o Ministério de Células da PIBPC: 

Todos as células da Primeira Igreja Batista da Praia da Costa estão sob constante 
acompanhamento do Ministério de Células (que possui um pastor de células), e 
também sob constante acompanhamento do pastor de integração e pastor titular da 
igreja. Os pastores passam as diretrizes e material semanal aos líderes dos grupos das 
células. 

A visão do ministério de células utiliza os versículos bíblicos de Atos 2.46, 47 e Efésios 
4.13-16, para relembrarmos que desde tempos mais antigos, a prática de se reunir em 
casas, e de buscar ser atento e fiel as doutrinas bíblicas, são medidas essenciais para 
nos fortalecermos na ação da vontade de Cristo em nossas vidas e também para não 
nos desviarmos na fé. 

Atos 2.46 e 47 diz: “46Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do Templo. E nas 
suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e 
humildade. 47Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o 
Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas.” (versão bíblica NTLH) 

Efésios 4.13-16 diz: “13Desse modo todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no 
nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e 
alcançaremos a altura espiritual de Cristo. 14Então não seremos mais como crianças, 
arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas 
falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para 
caminhos errados. 15Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, 
cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. 16É 
ele quem faz com que o corpo todo fique bem-ajustado e todas as partes fiquem 
ligadas entre si por meio da união de todas elas. E, assim, cada parte funciona bem, e o 
corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor.” (versão bíblica NTLH) 


