
 

 

 

 

 
REGIMENTO DA REDE DE NÚCLEOS DE 
DESENVOLVIMENTO ESPIRITUAL DA CPV       

 

1. FUNÇÃO 
 - Encontrar semanalmente em grupos pequenos (5 a 10 pessoas), em dia e horário 
combinado previamente em cada grupo, que chamamos de Núcleos de Desenvolvimento 
Espiritual, buscando intencionalmente amizade e relacionamentos para incentivo mútuo.  
 - Compartilhar experiências da prática pessoal na semana pelo ensino Bíblico ouvido e 
anotado no sermão de domingo, através da discussão, oração, intercessão e, em grupo 
grande (todos os núcleos) para o Encontro de toda família aos domingos 18h00, além de 
outras atividades sociais, culturais e de lazer agendadas e planejadas previamente.   
 

2. OBJETIVO  
Procurar obedecer e VIVENCIAR durante a semana a verdade Bíblica com naturalidade e 
alegria de coração, encorajando e servindo uns aos outros, para o desenvolvimento da 
maturidade espiritual, a fim de Ser e de transformar amigos em verdadeiros e frutíferos 
discípulos de Jesus.  
Qualidades esperadas: a) consciência grupal: percepção coletiva de unidade em Jesus; 
b) senso de objetivo compartilhado: buscar o mesmo objetivo, propósito e foco; c) 
interdependência na satisfação de necessidades: ajudando uns aos outros a alcançarem 
os propósitos; d) interação: comunicam, influenciam e reagem uns aos outros; e) 
capacidade de agir de forma unida: agir como um organismo único, sentimento de mesmo 
Corpo. f) cuidar da dimensão orgânica e estrutural: em relação aos demais núcleos, em 
relação à igreja local, às igrejas irmãs, à sociedade, ao mundo e missões.  
 

3. METODOLOGIA  
a) Núcleos de 5 a 10 pessoas, escolhendo um líder e um auxiliar para organizar e 
coordenar os encontros; b) Combinar horário, dia e duração do encontro semanal; 
c) O líder e auxiliar reunirão quinzenalmente em “happy-hour” com os orientadores 
para reflexão e oração; d) O estudo Bíblico (Edificação mútua) será informal 
através do compartilhamento de todos os participantes sobre a experiência da 
aplicação e vivência do princípio Bíblico ensinado no sermão de domingo; e) cantar 
e orar exaltando a Deus e intercedendo pelas necessidades, usando a cadeira da 
benção quando for preciso; f) Orar pelo Oikós, usando a cadeira vazia; g) 
Aproximar em amizades e caminhadas de oração com 1 ou 2 pessoas mais 
próximas dentro do Núcleo; h) Acompanhar em oração 1 ou 2 amigos não crentes, 
visando o discipulado pessoal e a sua  introdução no Núcleo; i) Participar dos 
eventos gerais como: encontros semanais de toda família nos domingos 18h15 na 
responsabilidade alternada de cada Núcleo e dos pic-nics, retiros, acampamentos, 
eventos sociais, culturais e de lazer devidamente planejados com os orientadores; 
j) Compete aos orientadores coordenar e planejar com os líderes de Núcleos, as 



atividades extras do núcleo e o seu desenvolvimento para multiplicação; k) 
Compete ao líder do Núcleo treinar seu auxiliar para ser um líder eficaz. Pastorear 
e assistir PREVENTIVAMENTE as necessidades das pessoas do Núcleo visando a 
maturidade espiritual e o discipulado pessoal do amigo não crente.  

 
Em, setembro-2006.  
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