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A Importância do Anfitrião 
Por Valéria Vinhosa 

 

1- A importância do anfitrião como parte da visão 

Fala-se muito da figura do líder, mas o anfitrião tem muita relevância dentro da visão celular. 

O propósito básico do anfitrião é, com atitude agradável e acolhedora, produzir um ambiente 

propício ao fluir de Deus.  

Na sociedade pós-moderna, as pessoas estão voltadas para suas posses, e, muitas vezes, presas 

ao tempo pessoal. 

Nesse contexto, as coisas têm a tendência de nos possuir. Muitas pessoas começam a focar nas 

coisas, desconsiderando o propósito das coisas. 

 

2- Mas a Palavra nos ensina:     Deuteronômio 10:14/ Salmo 24:1 

Apoio/Flexibilidade na atuação como anfitrião 

-- I Pedro 4:9 

-- Mateus 20:28 

Participar das reuniões, resguardando-se das possíveis eventualidades. 

Tentar participar da vida da Igreja, orando, estudando e servindo. 

Receber as pessoas com alegria e satisfação. 

Preparar o ambiente com oração, desligando tv e celulares. 

Conversar com o líder sobre qualquer insatisfação quanto ao uso do espaço. 

Auxiliar e motivar, juntamente com o líder, o surgimento de novos anfitriões. 

Todo esse apoio gera multiplicação/alegria 

 

3 - Encontramos um casal na Bíblia que percebeu a importância espiritual dessa 

função: 

As casas no Novo Testamento... 

Áquila e Priscila 

Atos 18: 24-26 
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4 - Equívocos:  

“O que faço qualquer um pode fazer”. 

 “O que faço tem menos importância”. 

 “Já faço muito em liberar a casa para a reunião, as minhas coisas não estão à disposição da 

célula.” 

 

5 - Olhemos para os princípios... 

O anfitrião deve buscar intimidade com Deus, entendendo que o verdadeiro servo não busca 

“troco.” 

Lucas 14:12- 14 

Lucas 13 :18, 19 

I Cor 3:9 

 

Marta e Maria: Serviço e escuta 

 


