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Supervisão Pessoal 
O que vem a ser Supervisão Pessoal? 

É um cuidado específico e profundo no 
comportamento de cada discípulo. 
Normalmente esse acompanhamento não é 
adequado para alguém que não tem vínculo 
de discipulado com o supervisor. Só é possível 
acontecer uma supervisão nesse nível quando 
você ajuda seus discípulos a desenvolverem 
relacionamentos profundos com Deus e uns 
com os outros no seu dia-a-dia. 



1 – Como supervisionar bem em Nível 
Pessoal? 

a) Fazendo-o consciente da importância que ele 
exerce como líder para os demais membros; 

b) Planejamento Antecipado; 

c) Relacionamentos; 

d) Interdependência; 

e) Saúde Financeira; 

f) Hospitalidade; 

g) Santidade Pessoal.  

 



2 - Investimento na Família  

São muitas as atividades que envolvem um 
líder além da própria célula que lidera: 
MDA, MDA S3, Tadel, GE, Visitas e etc... E, 
nesse contexto, não raras vezes a família 
vai ficando em segundo plano. Se você que 
é o supervisor, perceber que isso está 
acontecendo com algum discípulo, cabe a 
você ajudá-lo a proteger a sua família e 
administrar melhor o seu tempo para 
conciliar os dois  



 

Mas, se alguém não 
tem cuidado dos 

seus, e 
principalmente dos 

da sua família, 
negou a fé, e é pior 

do que o infiel. 
1 Timóteo 5:8 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1tm/5/8


Se você for zeloso, cuidando bem da sua família, 
assistindo bem a sua esposa como marido, 
exercendo a autoridade sacerdotal com seus 
filhos no que se refere a disciplina e, acima de 
tudo, amando-os, você jamais vai ficar sozinho. 
Sua família vai ficar sempre do seu lado lhe 
apoiando. Quando isso não acontece o 
aconselhável é parar e procurar restaurar o 
relacionamento, ganhando a confiança da 
família para que você tenha um ministério bem- 
sucedido 



Supervisão Técnica 

Esse nível de supervisão não é o mais 
importante, pois lida apenas com 
informações e números. Mas ele nos 
ajuda a compreender o desempenho 
de cada líder e dá para fazer uma 
avaliação gradual do crescimento, mês 
a mês, de cada célula.  





Nome da Célula: Ovelhas do Aprisco 

Endereço: Rua Cedro 120 – Chácaras do Vale  

Dia/Horário: Quarta às 19h30 

Nome Discipulador Função Tel/Watsap Aniversário 

Vandré Pr. Lucas Líder  975145023 

Adail Flávia Louvor 

Enir Pra. 
Vanessa 

Intercessão 

Márcia Adail Membro 

Ari Natanael 



Supervisão Ministerial 

Apesar de parecer quase automática a 
transição de um nível de liderança para 
outro acima, existe uma grande diferença 
entre eles. É preciso fazer um 
redirecionamento no foco principal de 
cada nível. Os líderes precisam ser bem 
treinados para mudar seu foco cada vez 
que assumam uma posição de liderança 
mais elevada. 



1 – Os 5 “ãos” que determinam o 
desenvolvimento da supervisão 

a) Líder de Célula: MULTIPLICAÇÃO – 
Formar outro Líder 

b) Líder de Setor: SUPERVISÃO – Garantir a 
qualidade no MDA 

c) Supervisor de Área: REUNIÃO 

d) Pastor de Distrito: MOBILIZAÇÃO 

e) Pastor de Rede: ADMINISTRAÇÃO  



“Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos 
levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim;” 
Êxodo 19:4 
 

“Subirão com asas como águia” (Isaías 40:31) 
 

Dizem que a águia não se contenta com o primeiro 
voo. O Segundo é mais alto que o primeiro, o terceiro 
mais alto que o segundo. 

Você é determinado naquilo que busca? 

Você deseja voar e alcançar grandes alturas?  

Creio que a resposta é sim, então, suas ações devem se 
iniciar com disciplina contínua rumo a seus objetivos. 
Comece e não se intimide com os obstáculos. 
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