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1. DO OBJETIVO  
 
Edificar – através de relacionamentos profundos e convívio semanal, os membros da Comunidade poderão 
edificar uns aos outros, pois terão oportunidades de compartilhar bênçãos e dificuldades, além de se conhecerem 
melhor e aprofundar suas amizades; os mais antigos poderão discipular os mais novos; cada um terá 
oportunidade de desenvolver seus talentos.  
 
Evangelizar – mesmo pessoas que têm resistência para ir a uma igreja, dificilmente recusará um convite para ir à 
casa de um amigo em uma reunião informal; cada membro do núcleo deverá orar e convidar pessoas para se 
unirem a ele nas reuniões, principalmente familiares, vizinhos, colegas – pessoas do seu relacionamento; o 
relacionamento é um instrumento poderosíssimo na evangelização.  
 
2. DAS ABORDAGENS  
 
Os núcleos devem abordar questões básicas da fé cristã. Assuntos que sejam adequados tanto a um ‘crente’ 
antigo, como a um ‘descrente’. O alvo não deve ser estudar assuntos mais profundos da Bíblia, pois estes terão 
outros momentos especiais. Se os núcleos forem sempre formados por ‘antigos’ e ‘novos’, os primeiros se 
empolgarão em passar algo da sua experiência para os novos, e estes se empolgarão em aprender mais acerca 
da fé cristã evangélica – isto é discipulado! Deve-se considerar ainda, que na maioria das vezes, temos deixado a 
desejar exatamente nas coisas básicas da nossa fé.  
 
3. TAMANHO DOS NÚCLEOS  
 
Cada núcleo deverá variar entre cinco a no máximo quinze pessoas. Se o alvo é edificar e evangelizar através do 
relacionamento, logo o núcleo deve permanecer sempre pequeno, pois do contrário se tornará numa mini-igreja ou 
mini-culto. Pode-se começar com cinco e quando alcançar doze a quinze pessoas se multiplica em dois, que terão 
como alvo se multiplicarem novamente e assim por diante.  
 
4. OS LÍDERES  
 
Neste método, os líderes são pessoas chaves. O sucesso do trabalho dependerá muito deles. Antes de qualquer 
coisa, deverão ser pessoas piedosas, de bom testemunho e de oração. Receberão treinamento dos 
coordenadores de acordo com a visão da igreja. Cada grupo terá um líder e um auxiliar (em treinamento para 
liderar). Quando o núcleo se multiplicar, o auxiliar se tornará líder do novo núcleo, e escolherá outro auxiliar.  
 
5. FORMAÇÃO DE LÍDERES  
 
Uma necessidade básica será a formação de líderes. Para isto, pode-se criar, quem sabe, um momento especial e 
específico para líderes ou auxiliares de núcleos em formação.  
 
6. AS REUNIÕES  
 
As reuniões deverão ser bastante informais, evitando ‘mini-liturgias’ pois o objetivo não deve ser um ‘mini-culto’. 
Poderá ter um momento de louvor, de oração, mas nunca esquecendo que o principal deverá ser o bate papo e o 
estudo bíblico, tudo, entretanto, de acordo com a realidade do núcleo.  
 
7. A ÊNFASE DA IGREJA  
 
A ênfase da igreja deve ser exatamente os núcleos. A idéia, é que a igreja seja uma comunidade em núcleos, e 
não com núcleos. Deve-se procurar envolver todos os membros em algum núcleo, inclusive, toda a liderança. 
Todos precisam ‘vestir a camisa’.  
 
8. MATERIAL DOS ESTUDOS  
 
Todos os núcleos deverão usar os mesmos estudos, ainda que não necessariamente, os mesmos estudos ao 
mesmo tempo. Desta forma, evita-se o risco de ensinos distorcidos e de ênfases não adequadas à visão da 
liderança. Para isto, entretanto, os estudos precisam ser elaborados pelos supervisores ou pelo pastor e 
distribuídos com antecedência aos líderes, podendo ser um roteiro simples da mensagem para reafirmar no 
debate, a prática aprendida para os outros seis dias da semana.  
 


