
Pontes 
 

• Ponte é acesso; 
• Ponte aproxima as pessoas; 

• Ponte traz revelação;  
• Ponte é libertária;  

• Ponte torna a pessoa livre; 

• Ponte anistia (trazem perdão/ esquecimento); 
 

Mas agora em Cristo Jesus, vos que antes estáveis longe, já 
pelo sangue de Cristo (a ponte) chegastes perto.  

Efésios 2;13 
 

Ponte fala de acesso que nos leva a algum lugar, e com essa 
ideia surgiu esse ministério, onde cada Ponte tem o objetivo de 
levar as vidas a terem acesso ao Pai. 

 

Definição  
 

São pequenos grupos da igreja One Church que se reúne uma 
vez por semana. 

Constituído de seis a dezesseis pessoas, reunindo-se 
para  compartilhar do amor do Pai, comunhão aprender como 
tornar-se família, adorar ao Senhor e EDIFICAR a vida espiritual 
uns dos outros, orar uns pelos outros e levar pessoas ao 
Evangelho. 

Cada Ponte tem um líder que tem como papel cuidar e 
discipular cada membro do grupo. 
 

Pontos principais  
 
- Uma boa definição de Ponte inclui estes elementos: 
 

A. Pequena (3 a 16 pessoas) 
B. Semanal 
C. Fora da igreja  
D. Evangelística  
E. Comunhão íntima  
F. EDIFICAÇÃO (crescimento espiritual) 

 
 

O que não é uma Ponte? 
 

Ponte não é uma reunião onde ela só existe somente no dia 
da reunião, então não é uma Ponte, mas apenas um culto caseiro. 
 

 
 



Todos podem ser líderes de Pontes? 
 
Personalidade  
 

Se o líder for uma pessoa introvertida, muitas vezes alegam 
não dispor dos ingredientes necessários para fazer uma Ponte e 
essa crescer de forma saudável.  

Mas na verdade o líder de Ponte introvertido pode ser até 
mais eficiente em liderar uma Ponte, por ser um ouvinte mais 
atento. 
 
Dons espirituais  
 

Não existe nenhuma relação entre dons espirituais e o 
sucesso do crescimento e EDIFICAÇÃO da Ponte. 
 
Gênero  
 

Mulheres são tão eficientes quantos os homens em liderar e 
trazer crescimento a Ponte. 
 
Formação  
 

As pessoas com formação básica (ensino fundamental) são tão 
eficientes quantas aquelas que têm formação. O segredo é amor e 
cuidado. 
 
 
Qual a sua desculpa? 
 

Gostaria de encoraja-lo. Não importa se você é homem ou 
mulher, com muita ou pouca formação, casado ou solteiro, tímido 
ou extrovertido, um mestre ou um evangelista, você pode levar o 
amor de Deus através de uma Ponte. 
 
 Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.  
Mateus Marcos 16:15 

 
 
Funcionamento das Pontes. 
 
Duração no máximo 60 minutos. 
 

1. Dinâmica - 10 minutos 
2. Louvor e Adoração - 15minutos 
3. Oferta - 5 minutos 
4. Palavra 15 minutos (Cuidado ao falar demais). 
5.  Orações por milagres e curas- 10 minutos 
6.  Testemunhos- 5 minutos  



7. Comunhão - Se alguma coisa tiver que ser longa na Ponte, 
que seja a comunhão ao final. 

 
Os lideres e os anfitriões precisam ser bem atenciosos neste 

momento, para que todos se sintam em casa e com o desejo de 
retornar. 
 

Observação em relação a comunhão 
 

Cerca de 40% da comunhão acontece na célula, e 60% acontece 
fora dela (isto inclui café da manhã, passeios em parques, 
aniversários, esportes, trilhas, etc). Que deverá ser realizado 
1 vez por mês. 
 
Obs: Adolescente e Jovens precisam de mais movimento, mais 
estímulos visual. São eles que estão constantemente expostos à 
mídia, a televisão, ao cinema, ao vídeo game e a internet.  
 
 

Onde se reúne uma Ponte? 
 

A maioria das células se reúne em residências, mas apesar 
de preferirmos residência, uma Ponte pode se reunir em empresas 
(hora do almoço), escolas, universidades e salões de festas 
(condomínios). 
 

 

Propósito das Pontes 
 
Ministrar Pessoas  
 

A palavra EDIFICAR literalmente significa "construir”. 
Paulo escreveu á igreja de Corinto, “Portanto que diremos 
irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, 
ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma 
língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação 
da igreja" 1Cor 14:26 Sempre EDIFICAR Cristo nas pessoas. 

As pessoas estão carentes em nossa sociedade parecem e até 
elas demonstra estar felizes, mas interiormente estão gritando 
as muitas feridas emocionais. 
 
 
Permita que o Espírito Santo guie você 
 

A coisa mais importante que um líder pode fazer é ouvir a 
voz de Deus e ministrar de acordo com a direção dada por Ele. 

O sucesso da sua Ponte vai depender mais da sua preparação 
espiritual pessoal, do que do preparo do estudo. 
 



Ministra quem quer que venha a Ponte 
 

Não importa se apenas uma ou duas pessoa foram a Ponte, o 
importante é que saiam edificadas, não olhe a quantidade, mas 
sim a qualidade. 
 

 

Ensine sua Ponte reconhecer as necessidades. 
 

É melhor para o líder se ele incentiva os membros da equipe 
a ouvir em vez de rapidamente dar as respostas prontas aos 
problemas das pessoas. 

A cura acontece na habilidade de ouvir no silêncio do amor. 
Deus cura de forma sensível e deseja que seu povo aprenda a 
ouvir uns aos outros. 
 
Encorajamento gera Cura  
 

Os lideres de Ponte são agentes de Deus para cura e 
encorajam todos a participar, porque eles sabem que o 
encorajamento é umas das principais maneiras de ministrar o 
toque curador de Deus. 

Os grandes líderes evitam qualquer informação ou comentário 
que não seja para EDIFICAR. 
 
1 João 1:7 
 

Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, 
para que todos cressem por meio dele. 
 
A EDIFICAÇÃO muitas vezes acontece fora da Ponte. 
 

Os grupos muitas vezes são um trampolim para 
relacionamentos entre um e outro que acontece fora do momento do 
encontro. 

Pontes sadias favorecem o desenvolvimento de vínculos 
próximos. Os vínculos próximos que se desenvolve nas pontes 
levam as pessoas a passarem tempo juntos fora do momento do 
encontro. 

Lembre-se que o líder da Ponte não deve fazer tudo sozinho. 
Encoraja a você líder que peça aos membros da sua equipe que 
ministrem uns aos outros. 

Muitos líderes lutam com sentimentos de culpa por não 
conseguirem passar tempo com as pessoas do grupo fora do momento 
da Ponte. É importante que o líder de Ponte não se sinta 
responsável por desenvolver sozinho todos os relacionamentos. 
 
 
 



Pontos principais: 
 

1. EDIFICAR significa literalmente construir. 
2. EDIFICAÇÕES é a chave ou essência da sua Ponte 
3. Cada membro deve ser um instrumento de EDIFICAÇÃO. 

 
Pratique! 
 

1. Pense em uma pessoa de sua Ponte que você pode EDIFICAR.  
2. Faça planos para EDIFICAR a vida dessa pessoa ouvindo-a, 

usando seus dons. 
 
Capacite às pessoas da sua equipe 
 

De acordo com Efésios 4;11,12. O trabalho dos pastores e 
ministros é equipar e preparar os membros para obra do 
ministério. 

Quando você aprende a facilitar a equipe, você se torna um 
ministro. Mas lembre-se que o objetivo não é simplesmente fazer 
as pessoas virem e ouvirem você. Seu trabalho é capacitar às 
pessoas e ajudá-las também ministrar. De qualquer forma não caia 
na armadilha de querer dominar as pessoas de sua equipe. Sua 
tarefa é capacita-los. 

A pessoa vem para as Pontes porque tem necessidades 
pessoais e desejam uma oportunidade de compartilha-las. Permita 
que elas compartilhem e cresçam. 
 
Permita que outros compartilhem 
 

Nas reuniões de célula em que o líder quer dominar tudo, 
ele fica preso a mentalidade de um mini culto, ele faz o quebra 
gelo, ele mesmo responde suas perguntas. 
Este líder sente-se confortável em ouvir sua própria voz. 
 
O sinônimo para facilitar são "assistir", "capacitar", e "tornar 
fácil ". 
Os líderes capacitam as pessoas a brilhar. 

 
Requisito para formar novos líderes de Pontes 

 

• Comprometimento  
• Maleável  

• Relacionamento com o Pai 
• Indicado pelo líder  

• Dizimista 
• Ter passado na integração  

• Servir nos ministérios da igreja (período a definir) 

• Participar as orações e estudos de quinta.  
 



Informações: 
 
Líder - Pr Cleber, Vanessa Paiva e Roney Felix 
 
Contato:  pontes@onechurch.com.br 
 
 
 

mailto:pontes@onechurch.com.br

