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Lição 01: CÉLULAS DE CONEXÃO 

 

O trabalho de Células na Igreja é de vital importância para que o propósito da 

EVANGELIZAÇÃO se cumpra com qualidade. Todos concordam que não há mais tempo a 

perder, pois Jesus Cristo está voltando. O tempo de cumprirmos o IDE de Jesus é AGORA 

ou nunca. Todos estamos sendo CONVOCADOS num regime de “urgência”, porque logo 

já será tarde demais. 

Já entendemos que, se estamos com Cristo, é porque fomos CHAMADOS para o 

cumprimento dos propósitos divinos. Ninguém está na Igreja simplesmente “por estar”; 

há um propósito de multiplicação que sustenta a própria existência da Igreja de Jesus. 

 

 

Bom, se você está na ESCOLA DE LÍDERES é motivo suficiente para concluirmos que Deus 

tem, sim, um propósito para a sua vida. Não é qualquer um que chega a este nível de 

comprometimento com o Reino. 

 
 

Célula é uma reunião de discípulos realizada NAS CASAS, com o objetivo de CONQUISTAR 

VIDAS para o Senhor Jesus. Como já vimos anteriormente, existem diversas vantagens 

em se trabalhar com CÉLULAS na Igreja, mas vale a pena destacar: 

1. É o MODELO de trabalho que o próprio Jesus nos deixou. Ele andava 

constantemente em meio às multidões, mas cuidou de ter sua própria Célula com 

apenas 12 homens. 

2. A Célula nos permite MULTIPLICAR o Reino, sem comprometer a qualidade do 

Evangelho. 

 

 

É bom demais quando GERAMOS UM FRUTO para o Reino de Deus. Saber que salvamos 

uma VIDA que estava destinada ao inferno... Meus Deus; é realmente tremendo! Mas 

GANHAR uma alma e mantê-la na presença do Senhor não é uma tarefa simples. Muitos 

acabam se frustrando, porque não conseguem bons resultados, embora entendam a 

importância de GERAR FRUTOS para Deus. 

 

 

Pergunta: Você realmente crê que a sua conversão tem um propósito especial? 

Pergunta: O que você entende como CÉLULA? Por que as CÉLULAS são importantes? 

Pergunta: Você já experimentou falar de Jesus para alguém? Conte sua experiência. 

Pergunta: Você já se sentiu frustrado por não conseguir levar Jesus para alguém? 
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Pois é; esta é a finalidade das CÉLULAS DE CONEXÃO: lhe oferecer todas as ferramentas 

necessárias para que esse objetivo seja alcançado. Sozinho nós encontraremos muitos 

obstáculos, mas JUNTOS, bem treinados, com ferramentas adequadas, com estratégia e 

acompanhamento, seremos imbatíveis no cumprimento da nossa missão. As Células nos 

permitem MULTIPLICAR o Reino de Deus. 

MODELO BÍBLICO 

A Igreja de hoje deve ser a CONTINUIDADE da Igreja Apostólica, que foi fundada por Jesus 

Cristo. E o trabalho de Células era bastante comum naqueles tempos; foi a estratégia que 

eles usaram para ESPALHAR o Evangelho por todo o mundo conhecido naquela época. 

Responda com suas próprias palavras: 

1. Em que local os primeiros discípulos “partiam o pão”? (At 2:46) ___________________ 

Nos tempos apostólicos os primeiros cristãos se espalharam por todos os lugares 

possíveis, se reunindo NAS CASAS, falando do amor e da misericórdia do Senhor. 

 

3. O que acontecia NA CASA de Maria, mãe de João? (At 12:12) - ____________________ 

4. Onde Paulo permaneceu 2 anos fazendo a Obra do Senhor? (At 28:30) _____________ 

5. Onde se reunia a Igreja de Áquila e Priscila? (1 Co 16:19) _________________________ 

Veja outras referências que confirmam a IGREJA EM CASA – Rm 16:5; Cl 4:15; Fm 1:2 

 

UMA VISÃO DE RESULTADOS 

Nunca houve um crescimento da Igreja tão tremendo e tão rápido como nos tempos 

apostólicos. No sapatinho, sem programa de rádio ou TV, sem LIVE, sem WhatsApp, 

Instagram, Telegram... Eles foram se reunindo DE CASA EM CASA e se multiplicando 

exponencialmente, levando o Evangelho da Salvação a todo o mundo então conhecido. 

Um verdadeiro SUCESSO. 

Não podia ser diferente; afinal, foi o próprio Jesus, o Criador da IGREJA EM CÉLULAS. O 

resultado não podia ser outro; tinha que dar certo. 

RESULTADOS HOJE 

Diversos Ministérios Evangélicos têm crescido de forma assustadora no Brasil e no 

mundo, trabalhando com CÉLULAS. Há três décadas atrás, na Coréia, o Pastor Paul Young 

Cho recebeu a visão desse trabalho com Células (ele chamava de “grupos familiares”). 

Começou com cerca de 200 pessoas e pouco tempo depois já reunia mais de 30 mil 

membros. Esse “fenômeno” despertou a atenção de líderes do mundo inteiro e diversos 

outros Ministérios seguiram os mesmos passos. Na Colômbia, o Pastor Cesar Castellanos 
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multiplicou exponencialmente seu Ministério por diversos países do mundo, trabalhando 

com Células. No Brasil, o Pastor Renê Terra Nova desenvolveu esse mesmo trabalho com 

Células e se tornou líder de um dos maiores rebanhos do país. Em Santarém, no Pará, o 

Pastor Abe Huber recebeu a visão Celular e multiplicou de forma impressionante seu 

rebanho, chegando a mais de 60 mil membros em poucos anos. 

 

 

 A Bíblia diz que “HÁ UM TEMPO DETERMINADO PARA TODAS AS COISAS” (Ec 3:1). Este 

é o seu tempo; é exatamente por esta razão que você está aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pergunta: Você já sentiu o desejo de fazer algo realmente grande para Deus? 
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Lição 02: O PROCESSO  

 

A Célula NÃO PODE SER ESTÁTICA; ela tem que estar EM MOVIMENTO. Não é por acaso 

que ela se chama Célula (células vivas se multiplicam sempre). 

Para cumprir sua importante missão e não perder de vista o foco da MULTIPLICAÇÃO, a 

Célula deve buscar os 4 PASSOS DO PROCESSO: 

 

 

1. GANHAR 

Ganhar vidas significa apresentar o Evangelho para aqueles que não o conhecem, 

conduzindo-os à presença do Senhor Jesus. Essas vidas devem ser pessoas QUE NÃO 

CONHECEM A CRISTO. Não devemos convidar para os nossos encontros pessoas de 

outras denominações; elas já conhecem a Jesus.  

Pergunta: Qual o cuidado que Paulo tinha ao pregar o Evangelho? 

Rm 15:18-21 _____________________________________________________________ 

“Edificar sobre o fundamento alheio” significa tentar tirar pessoas de outras 

denominações. Nosso foco está naqueles que NÃO TIVERAM UM ENCONTRO COM JESUS 

e nos que estão AFASTADOS DO EVANGELHO (já foram membros de alguma igreja, mas 

se afastaram). São esses que devemos alcançar e trazer para a Célula. 

EVANGELIZAÇÃO INTELIGENTE – Existe um caminho que facilita muito as coisas, quando 

se trata de evangelizar pessoas. É bem mais fácil quando seguimos esses passos: 

1º) Você ganha a pessoa PARA VOCÊ – Ou seja, primeiro você deve conquistar a 

confiança da pessoa que pretende ganhar, trazendo-a para perto de você (se 

aproximando dela). 

2º) Você ganha a pessoa PARA A CÉLULA – Será mais fácil convidá-la para participar 

do Meeting, se você já tem a confiança dela. 

3º) Você ganha a pessoa PARA JESUS – No ambiente da Célula será mais fácil 

mostrar a grandeza do amor de Cristo. 

4º) Você ganha a pessoa PARA A IGREJA – Uma vez que a pessoa já teve uma 

experiência com Cristo e com a Célula, será bem mais fácil leva-la para a igreja. 

PRECONCEITOS, BARREIRAS ESPIRITUAIS E MORAIS – O inimigo usa TUDO o que pode 

usar para impedir que alguém experimente o amor de Cristo. Seguindo esses passos, 

essas “barreiras” vão caindo aos poucos, sem que a pessoa perceba. 

GANHAR ENVIAR TREINAR CUIDAR 
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2. CUIDAR 

Quando “ganhamos” alguém para Cristo, precisamos redobrar as atenções para 

CONSOLIDAR a decisão que essa pessoa tomou por Cristo. É muito óbvio que o inimigo 

vai atacar com ímpeto, visando desconstruir o trabalho que foi feito. É importantíssimo, 

então, que as pessoas que foram alcanças sejam bem PASTOREADAS na Célula.  

O Líder da CÉLULA e o Líder da MICRO CÉLULA devem oferecer “retaguarda espiritual” e 

acompanhamento pastoral para todos da Célula, e em especial para OS NOVOS. 

 Cobertura diária de oração; 

 Contatos por Telefone ou aplicativos digitais; 

 Apoio total nas dificuldades; 

 Atividades sociais (passeios, comer uma pizza juntos, etc). 

Ninguém da Célula deve estar sem acompanhamento e sem ser pastoreado. O Líder de 

CÉLULA, trabalhando junto com os Líderes de MICRO CÉLULA, farão toda essa parte de 

“pastoreio” no âmbito da Célula. 

3. TREINAR 

Assim que uma pessoa é tocada por Deus e demonstra interesse em caminhar com Jesus, 

deve ser IMEDIATAMENTE conduzida ao nosso programa de ensino da Palavra. Ela 

precisa crescer no conhecimento para se fortalecer na fé e consolidar sua decisão por 

Cristo. Isto é fundamental e vai fazer toda a diferença. 

A primeira parte desse programa de ensino é feita através do TREINAMENTO 

APOSTÓLICO, disponível no site da igreja. São 06 Níveis distintos. A responsabilidade de 

conduzir e supervisionar esse Treinamento é do Líder da MICRO CÉLULA (mais tarde 

explicaremos melhor). 

Concluído o TREINAMENTO APOSTÓLICO, é hora de enviar essas pessoas para a segunda 

parte do nosso programa de ensino: a ESCOLA DE LÍDERES. Essas aulas acontecerão de 

forma presencial e online, sob o comando do Líder de Rede (normalmente o pastor da 

igreja local). 

Resumindo:  

A primeira parte do nosso programa de ensino é responsabilidade dos líderes de MICRO 

CÉLULA e eles usarão o TREINAMENTO APOSTÓLICO disponível no site da Igreja. São 06 

Níveis de ensino, abordando todos os temas básicos necessários ao desenvolvimento do 

novo membro. 

A segunda parte é para aqueles que se destacam na Célula e são enviados para a ESCOLA 

DE LÍDERES, que acontece sob a responsabilidade do Líder de Rede. É na ESCOLA DE 

LÍDERES que as pessoas aprendem a liderar Células, permitindo, assim, a multiplicação. 
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4. ENVIAR 

Este é o GRANDE MOMENTO de uma Célula. Quando o discípulo conclui a ESCOLA DE 

LÍDERES e se observa nele a maturidade necessária, ele é usado na criação de uma NOVA 

CÉLULA (MULTIPLICAÇÃO), atuando como Líder de MICRO CÉLULA. 

É um dia de muita festa, porque toda Célula vive em função da MULTIPLICAÇÃO. 

O tempo necessário para a formação de um Líder de MICRO CÉLULA desde a sua chegada 

(sem nada conhecer da Palavra) é de no máximo 01 ano, com raras exceções. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pergunta: Você consegue compreender a importância de se tornar líder de Célula? 
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Lição 03: O FUNCIONAMENTO DA CÉLULA  

 

Na lição de hoje nós vamos entender como funciona a CÉLULA DE CONEXÃO. Existem 

muitos modelos diferentes de Célula (cada Ministério tem um modelo diferente). Deleta 

tudo o que você já viu sobre CÉLULAS. Agora o importante é compreender a estrutura da 

Célula na VISÃO APOSTÓLICA. 

Uma CÉLULA DE CONEXÃO começa com 4 pessoas: 

 01 Líder de CÉLULA 

 03 Líderes de MICRO CÉLULA 

 

 

 

 

 

 

 

LÍDER DE CÉLULA: É o que responde pela Célula e o principal responsável pelo 

crescimento e multiplicação dela. Além de liderar a CÉLULA, ele lidera também sua 

própria MICRO CÉLULA (assume as 2 funções simultaneamente). 

LÍDER DE MICRO CÉLULA: Está subordinado ao LÍDER DE CÉLULA, recebendo dele todas 

as orientações. É na MICRO CÉLULA que os Discípulos são recebidos, evangelizados, 

pastoreados, discipulados e ensinados até o 6º Nível do Treinamento Apostólico. 

_______________________________________________________________________ 
 

A CÉLULA EM FUNCIONAMENTO 

GRUPO DA CÉLULA: Todos os membros da Célula devem permanecer ligados através 

desse Grupo no WhatsApp ou outro aplicativo similar. É no Grupo da Célula que o LÍDER 

DE CÉLULA dá as diretrizes, faz treinamento, envia material, ora com o grupo, etc. 

Somente os MEMBROS da Célula (Líderes + Discípulos) podem participar desse Grupo 

(visitantes não participam). 

O MEETING: Esse encontro semanal deve acontecer sempre NO MESMO LOCAL, no 

MESMO DIA e no MESMO HORÁRIO. Todos os Líderes e Discípulos da Célula trabalham 

para convidar visitantes. Esse encontro é aberto e usado para apresentar Jesus. 

LÍDER DE 

CÉLULA 

LÍDER DE 

MICRO CÉLULA 

LÍDER DE 

MICRO CÉLULA 

LÍDER DE 

MICRO CÉLULA 
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Como deve ser o Meeting? 

Tempo de duração: 1 h e 25 m 

Exemplo de Meeting iniciando às 20:00 horas: 

20:00 – Introdução e Oração Inicial (5 min) 

20:05 – Louvor (10 min) 

20:15 – Testemunho (15 min) 

20:30 – COMPARTILHAMENTO DA PALAVRA (30 min) 

21:00 – Apelo (5 min) 

21:05 – Dízimos e Ofertas (10 min) 

21:15 – Avisos, oração final e COMUNHÃO (10 min) 

21:25 – ENCERRAMENTO. 

 

INTRODUÇÃO E ORAÇÃO INICIAL – 5 min 

Sempre que a Célula estiver recebendo VISITANTES, tenha o cuidado de se apresentar de 

forma simpática. Diga algo mais ou menos assim: “O objetivo deste encontro é buscar na 

Bíblia os ensinamentos que podem nos ajudar a enfrentar nossos desafios. Além disso, 

nós estamos aqui para orar e viver experiências fortes, que nos aproximem de Deus”.  

Seja cortês e pergunte os nomes dos visitantes, brinque, procure criar um ambiente 

descontraído para que os visitantes se sintam a vontade. 

Depois faça a ORAÇÃO INICIAL, pedindo a presença do Espírito Santo e a direção do 

Senhor para o encontro. Peça que o Senhor esteja no controle do encontro, em nome de 

Jesus. 

LOUVOR – 10 min 

A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Sendo assim, é importante louvar para 

atrair a doce presença do Pai. O louvor pode ser feito com um instrumento (violão, por 

exemplo), pode ser GRAVADO ou À CAPELA (sem instrumento algum). 

TESTEMUNHO – 15 min 

É muito legal que alguém dê um testemunho no Meeting, especialmente quando existem 

visitantes. Os testemunhos, quando bem administrados, têm a capacidade de tocar os 

corações. As pessoas se identificam com os problemas que são falados e se emocionam 

com os resultados. Isso deve ser planejado com antecedência e alguns bons testemunhos 

podem ser repetidos quando existirem pessoas novas participando do encontro. 
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COMPARTILHAMENTO DA PALAVRA 

O esboço da Palavra a ser compartilhada é publicado SEMANALMENTE no Site da igreja 

e nos grupos de liderança. É importante que TODAS AS CÉLULAS compartilhem a mesma 

coisa; sempre. A visão deve ser A MESMA e as ministrações devem buscar os mesmos 

objetivos. 

Por que “COMPARTILHAMENTO” e não PREGAÇÃO? 

Na pregação, um só fala e todos escutam. No “compartilhamento” o tema é exposto na 

Célula e TODOS são estimulados a conversar sobre o assunto. É fundamental que haja 

essa interação entre os Discípulos, Visitantes e Líderes. O próprio esboço da Palavra já 

estimula o “bate-papo”; é legal que isso seja feito de maneira INFORMAL. 

O Líder de CÉLULA ou qualquer que vá COMPARTILHAR a Palavra, deve ter o cuidado de 

estuda-la com antecedência e planejar uma dinâmica saudável que produza bons 

resultados. 

APELO (5 min) 

O apelo é necessário para sugerir um POSICIONAMENTO daqueles que visitam a Célula. 

Não deve ser feito de forma agressiva e tampouco direta. 

Ex: Suponhamos que só exista um Visitante no Meeting. Nesse caso, o apelo deve ser 

feito de forma GENERALIZADA. Pode ser dito algo assim: “Que tal se você hoje deixasse 

clara a sua decisão de caminhar com Cristo”? “Diga pra Deus que você escolheu viver para 

Ele”. 

O Líder de CÉLULA ou quem estiver ministrando, pode pedir que as pessoas repitam algo 

assim: 

Senhor Jesus, obrigado por ouvir Sua Palavra. Peço perdão pelos meus pecados e 

declaro que Jesus Cristo é o Único e suficiente Salvador da minha vida. 

Creio que Jesus morreu pelos meus pecados, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos 

céus, estando à direita de Deus. Ensina-me o Caminho em que devo andar e escreve 

o meu nome no teu Livro da Vida, em nome de Jesus. Amém. 

Romanos 10:9 pode ser citado: 

“Se com a tua boca confessares jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o 

ressuscitou dentre os mortos, serás salvo”. 

DÍZIMOS E OFERTAS 

A Célula é um lugar de aprendizado dos princípios bíblicos e um ótimo ambiente para que 

as pessoas aprendam a honrar a Deus. É honrando que elas serão honradas! O Líder de 

Célula NÃO DEVE TER RECEIO DE FALAR SOBRE O ASSUNTO, pois estará tirando de seus 
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Discípulos o direito e a oportunidade de serem abençoados, em conformidade com as 

promessas do Senhor. 

O DÍZIMO é, na verdade, a devolução daquilo que a Bíblia afirma pertencer a Deus (Ml 

3:10). A “décima parte” de todos os recursos que recebemos deve ser CONSAGRADA AO 

SENHOR, porque a Bíblia diz que PERTENCE A ELE. Existem promessas tremendas para os 

que se mantém LEAIS na devolução do Dízimo. Não é apenas uma forma de provisão para 

o Reino de Deus, mas também uma demonstração de HONRA para Aquele que nos 

sustenta, LEALDADE, OBEDIÊNCIA, FÉ e AMOR pela Causa de Cristo. 

OS MEMBROS DA IGREJA devem consagrar seus Dízimos NOS CULTOS. Os Discípulos, que 

frequentam somente a Célula, podem consagrar os Dízimos na própria Célula. 

Quanto às OFERTAS, não existe um valor determinado, porque nós ofertamos O QUE 

DESEJAMOS OFERTAR.  

Responda: O que Paulo nos mandou fazer com relação as Ofertas? 

(2 Co 9:7) _______________________________________________________________ 

O CONTROLE DOS DÍZIMOS E OFERTAS: O Líder da Célula deve providenciar com 

antecedência os ENVELOPES/RELATÓRIO padronizados que estão disponíveis em nossas 

igrejas e também no site da igreja (p/ baixar e imprimir). Esses envelopes são usados para 

“prestação de contas”, com informações sobre número de presentes, visitantes, dízimos 

e ofertas arrecadados, pedidos de oração, etc. 

ORAÇÃO FINAL, AVISOS E COMUNHÃO (10 min) 

A oração final de conter o seguinte: 

 Adoração e agradecimento; 

 Intercessão pelos que estão enfrentando desafios. Os participantes da Célula 

podem escrever seus pedidos de oração num papel (é interessante dizer que 

ninguém vai ler esses pedidos. Ao final eles são destruídos ou eles mesmos levam 

para continuar em oração); 

 Oração pelos Dízimos e Ofertas; 

 Oração por VIDAS NOVAS e pela Célula. 

AVISOS: Devem ser diretos e bem objetivos. 

COMUNHÃO: Assim que terminarem os avisos, o Líder de Célula deve convidar a todos 

para o pequeno lanche. É a oportunidade de bater um bom papo com os visitantes e 

proporcionar um momento de comunhão entre os participantes da Célula. 
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Lição 04: AS MICRO CÉLULAS  

 

Na lição de hoje nós vamos entender como funcionam as MICRO CÉLULAS. Cada Célula é 

composta por 04 Micro Células, cada uma com sua dinâmica própria. O Líder da Célula 

acumula a função de Líder de Micro Célula (ele é Líder de Célula e Líder de Micro Célula)   

DINÂMICA DAS MICRO CÉLULAS: 

Cada uma delas tem um Líder, que passou por todo o TREINAMENTO APOSTÓLICO e 

também pela ESCOLA DE LÍDERES. Ele tem a missão de dar os 4 PASSOS DO PROCESSO: 

GANHAR / CUIDAR / TREINAR / ENVIAR 
O Líder da MICRO CÉLULA é treinado para POVOAR sua MICRO CÉLULA e cuidar dela, 

gerando Discípulos obedientes e focados na Visão.  

É no âmbito das MICRO CÉLULAS que as coisas acontecem. Cada Líder trabalha para 

trazer visitantes para o Meeting e GANHAR pessoas, iniciando os 4 PASSOS DO 

PROCESSO.  

Na figura abaixo, entenda como funcionam as MICRO CÉLULAS.  

Bolinha Azul: Discípulos 

Bolinha Vermelha: Visitantes 

 

 

 

 

 MICRO CÉLULA VERDE: 04 Discípulos + 03 Visitantes  

 MICRO CÉLULA AZUL: 03 Discípulos + 01 Visitante 

 MICRO CÉLULA VERMELHA: 02 Discípulos + 01 Visitante 

 MICRO CÉLULA MARROM: 02 Discípulos + 03 Visitantes 

TOTAL DA CÉLULA: 11 Discípulos + 08 Visitantes = 19 pessoas envolvidas (+ 4 líderes). 
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A dinâmica das MICRO CÉLULAS é que garante os 4 PASSOS DO PROCESSO. É na MICRO 

CÉLULA que o Líder irá GANHAR, CUIDAR, TREINAR e ENVIAR. 

O funcionamento é sistemático: 

1. Pessoas são convidadas para o Meeting (VISITANTES); 

2. Desses VISITANTES alguns se tornarão membros da Célula (DISCÍPULOS); 

3. Os DISCÍPULOS são CUIDADOS e TREINADOS (Treinamento Apostólico – 6 Níveis); 

4. Os DISCÍPULOS mais comprometidos são enviados para a ESCOLA DE LÍDERES; 

5. Com 03 Discípulos PRONTOS (líderes), a MICRO CÉLULA se torna uma CÉLULA. 

É assim que ocorre a MULTIPLICAÇÃO das Células. 

FOCO NA MULTIPLICAÇÃO 

Observe que, como já vimos anteriormente, a visão da CÉLULA e MICRO CÉLULAS é 

sempre a MULTIPLICAÇÃO. Os líderes se empenham ao máximo, ajudando-se 

mutuamente, visando a MULTIPLICAÇÃO DA CÉLULA. Ela ocorre sempre que uma MICRO 

CÉLULA se torna uma CÉLULA. 

Toda MICRO CÉLULA precisa trabalhar para “trazer visitantes” e iniciar os 4 PASSOS DO 

PROCESSO, para que logo se torne uma CÉLULA. 

IMPORTANTE 

No desenho acima (modelo), a CÉLULA começou com 4 vidas. Em pouquíssimo tempo já 

haviam 23 vidas envolvidas com essa CÉLULA – 11 já estavam EM TREINAMENTO. 

ESTIMATIVA DE TEMPO DE MULTIPLICAÇÃO DA CÉLULA 

 Um VISITANTE se torna DISCÍPULO (membro da Célula): Cerca de 04 semanas. 

 Treinamento Apostólico (6 Níveis): 5 a 6 meses. 

 ESCOLA DE LÍDERES: Cerca de 5 a 6 meses. 

Essa estimativa, obviamente, vai variar de acordo com a disponibilidade das pessoas, mas 

basicamente, considerando a dinâmica apresentada acima, um novo membro da Célula 

(DISCÍPULO) deverá estar pronto para MULTIPLICAÇÃO após um período aproximado de 

01 ANO. As aulas serão teóricas e práticas, proporcionando SEGURANÇA para os alunos. 

Responda as perguntas: 

1. O que são Células? 

2. O que são Micro Células? 

3. Quantas Micro Células compõem uma Célula? 

4. Quem são os VISITANTES e quem é responsável por convidá-los? 

5. Quem são os DISCÍPULOS? 

6. Quando um novo DISCÍPULO inicia seu Treinamento Apostólico? 

7. Quando um DISCÍPULO é encaminhado para a ESCOLA DE LÍDERES? 
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Lição 05: A MULTIPLICAÇÃO  

 

Na lição de hoje nós vamos entender melhor como ocorre a MULTIPLICAÇÃO de uma 

Célula. Já vimos que o grande objetivo da Célula é, exatamente, a MULTIPLICAÇÃO do 

Reino. Se ela não acontece, o verdadeiro propósito se frustra. 

Pergunta: Como saber se uma árvore é boa? 

(Lucas 6:44) _____________________________________________________________ 

A Célula PRECISA GERAR FRUTOS; ela foi criada com esta principal finalidade. Nos tempos 

apostólicos os líderes de Célula mantinham o foco na MULTIPLICAÇÃO e isto fez com que 

eles levassem o Evangelho de Cristo a todo mundo conhecido na época. Foi um enorme 

sucesso o trabalho da Igreja Apostólica. 

COMO ACONTECE A MULTIPLICAÇÃO? 

Relembrando: Os Líderes da MICRO CÉLULA se unem para trazer VISITANTES para o 

Meeting da Célula. Com o tempo esses VISITANTES (ou parte deles) se tornam 

DISCÍPULOS e são conduzidos ao TREINAMENTO APOSTÓLICO. Depois, os mais 

comprometidos dentre os DISCÍPULOS, são encaminhados para a ESCOLA DE LÍDERES e 

se tornam Líderes de MICRO CÉLULAS. É a partir daí que acontece a multiplicação. 

QUANDO A CÉLULA SE MULTIPLICA? 

Sempre que uma MICRO CÉLULA consegue ter 03 líderes prontos (que fizeram a ESCOLA 

DE LÍDERES), essa MICRO CÉLULA deixa a Célula Mãe e se torna uma NOVA CÉLULA. 

 

A MICRO CÉLULA inteira (Líder + Líderes Prontos + Discípulos + Visitantes) deixará a Célula 

Mãe e se tornará uma nova CÉLULA, no mesmo modelo da Célula Mãe.  

 

Após a multiplicação, o Líder da antiga Micro-célula 

se tornará Líder da nova CÉLULA. 

Após a multiplicação, os 3 Discípulos que se tornaram 

LÍDERES, assumirão as 3 Micro-células da nova Célula. 
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E AGORA? COMO FICARÁ A CÉLULA MÃE? 

A Célula Mãe tem a missão de ganhar e preparar Discípulos para enviar à ESCOLA DE 

LÍDERES, a fim de repor as MICRO CÉLULAS que vão se multiplicando (vão saindo da 

Célula).  

Os DISCÍPULOS que regressam da ESCOLA DE LÍDERES passam a liderar novas MICRO 

CÉLULAS para substituírem aquelas que, aos poucos, vão deixando a Célula Mãe. 

 

 

LEALDADE À VISÃO 

Uma das maiores preocupações das lideranças da Visão Apostólica é com a preservação 

do modelo. Na medida em que as CÉLULAS vão se multiplicando, é preciso vigiar para 

manter a integridade da visão. 

A responsabilidade começa com a Célula Mãe. Ela precisa servir de MODELO para as 

outras que se multiplicarão a partir dela. Os que lideram uma MICRO CÉLULA hoje, serão 

Líderes de CÉLULA amanhã; com certeza farão exatamente aquilo que aprenderam na 

Célula Mãe. 

Por esta razão, existe uma preocupação enorme com os EXEMPLOS que são dados no 

“dia-a-dia” da Célula. Vida no Altar, consagração, santidade, oração, temor a Deus, leitura 

e meditação na Palavra, frequência nos cultos, obediência e COMPROMETIMENTO COM 

A VISÃO. Tudo está sendo observado pelos DISCÍPULOS, que farão rigorosamente como 

aprenderam. 

Responda as perguntas: 

1. Em que momento acontece a MULTIPLICAÇÃO de uma Célula? 

2. Que função ocupará o Líder da MICRO CÉLULA que se multiplicou? 

3. O que acontecerá com os DISCÍPULOS e VISITANTES da Micro Célula, quando ela 

se multiplicar? 

 

Na Célula Mãe, um dos Discípulos 

que já tenha se tornado LÍDER, 

assumirá a liderança da nova Micro-

célula, que será criada para 

substituir a que saiu (se multiplicou). 

(Começa tudo de novo) 
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Lição 06: CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS 

 

Existem características que as Células precisam preservar, para que os resultados sejam 

alcançados. É simples, porque são características que já adquirimos no convívio da Igreja. 

Hoje nós vamos falar sobre essas características importantes. 

ENSINANDO POR OSMOSE 

Quando Jesus escolheu seus Doze Apóstolos, Ele os trouxe para junto dele. Para onde o 

Mestre fosse, lá estavam aqueles homens, vivendo todas as incríveis experiências ao lado 

de Jesus. Ficou bem claro que o objetivo era ensiná-los NA PRÁTICA. Eles deveriam andar 

com Jesus para VER o que Jesus fazia, como Ele se comportava. A expressão “ensinar por 

osmose” significa ensinar ATRAVÉS DO EXEMPLO. Foi o que Jesus fez o tempo inteiro. 

Então, a Célula deve se preocupar em preservar algumas características importantes para 

que sirvam de EXEMPLO para os participantes. A verdade é que nossos discípulos irão 

imitar tudo o que fazemos. 

1ª Característica: AMOR 

A Bíblia diz que Deus é amor. Quando alguém decide visitar uma Célula Evangélica, já cria 

automaticamente uma EXPECTATIVA de ser recebida com muito amor. Afinal, o que 

esperar de pessoas que experimentaram O AMOR DE CRISTO? Fora da Igreja, nossos 

familiares e amigos estão familiarizados com maus tratos, ignorância, indiferença, caras 

fechadas, mau humor, vaidade, egoísmo, etc. Mas, definitivamente, não é o que as 

pessoas esperam encontrar numa Célula Evangélica. 

Uma característica que NÃO PODE FALTAR na Célula é o AMOR. Quem não é capaz de 

amar pessoas, não pode se lançar no trabalho de Células de jeito algum. O amor 

constrange, quebra barreiras e vence até as influências dos demônios, porque Satanás 

NÃO CONHECE O AMOR. 

 

 

Antes do início da Célula 

Você deve receber as pessoas com SORRISO e SIMPATIA, especialmente os visitantes. 

Bata um papo descontraído, demonstrando alegria por recebe-los na Célula. Conduza-os 

aos seus lugares (normalmente eles ficam constrangidos, aguardando que alguém lhes 

diga o que fazer). Se apresente e dê atenção especial para eles. 

Após o término da Célula 

Alguém precisa preencher a FICHA DO VISITANTE. Normalmente é a pessoa que fez o 

convite que toma essa providência, mas pode ser qualquer integrante da Célula. 

Pergunta: De que forma podemos expressar nosso AMOR na Célula? 
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Quando um convidado toma a DECISÃO por Cristo 

O AMOR deve prevalecer sempre, mas é fundamental que uma pessoa ao se decidir por 

Cristo, se sinta verdadeiramente amada, com o AMOR DE CRISTO. Todos os membros da 

Célula devem demonstrar esse amor, mas existem duas pessoas que respondem 

diretamente por esse “novo convertido”: O Líder da Célula e o Líder da Micro Célula (você 

irá compreender melhor mais tarde). 

2ª Característica: ALEGRIA 

Imagina um visitante chegando à Célula e encontrando membros tristes, desfalecidos, 

“pra baixo”; misericórdia! Ficarão com a impressão de que estão NO LUGAR ERRADO. 

Principalmente porque muitos daqueles que visitam uma Célula estão atribulados, 

depressivos, enfrentando dificuldades; a última coisa que essas pessoas querem é estar 

num ambiente de tristeza. 

O que diz a Bíblia em Neemias 8:10? __________________________________________ 

O ambiente da Célula não pode ser “apagado”, sombrio, desanimado e triste.  

3ª Característica: CONSTANTE VISÃO DE MULTIPLICAÇÃO 

Existe uma diferença entre “culto no lar” e Célula. É legal fazer culto nas casas? Sim, claro. 

Mas a Célula é um ORGANISMO VIVO, que busca a MULTIPLICAÇÃO DO REINO. Ela faz 

parte de um SISTEMA que trabalha de forma sincronizada, cujo objetivo é a multiplicação. 

A Célula GANHA, CUIDA, TREINA e ENVIA (falaremos disso mais tarde). 

Um erro gravíssimo que normalmente ocorre é a “acomodação” da Célula, que com o 

passar do tempo, vai perdendo essa “chama de GANHAR ALMAS”. Se não vigiarmos, a 

Célula passa a ser um “grupinho fechado” de amigos que se reúne para orar; nada mais 

do que isso. 

4ª Característica: DISCIPLINA 

Na bandeira do Brasil está escrito: ORDEM E PROGRESSO. Jamais haverá progresso se 

não houver ordem. Uma Célula precisa se adequar às regras, se ela pretende crescer e se 

multiplicar. Essas regras, com o tempo, tendem a ser negligenciadas e, com isso, a Célula 

se enfraquece e morre; é o que a prática nos ensinou. São “detalhes” que fazem toda a 

diferença. 

Alguns exemplos: 

 Rotina do Meeting – Os encontros da Célula devem ocorrer sempre no mesmo 

local, no mesmo dia e horário. É possível que isso seja alterado, caso aconteça 

algum imprevisto, mas deve ser evitado. 

 Pontualidade – Todo Meeting precisa ter horário para começar (mesmo com 

atraso de pessoas) e horário para terminar. Muitas Células se enfraquecem ou 
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deixam de se multiplicar, porque PASSAM DO HORÁRIO. As pessoas normalmente 

não falam sobre isso, mas acabam se afastando da Célula. 

 Cuidado com os visitantes – O visitante é o foco da Célula e deve sempre ser 

tratado de forma especial desde que chega ao local da Célula, durante o Meeting 

e ao final dele. Não se pode, por exemplo, deixar de preencher a Ficha de Visitante, 

pois nela estarão os dados que a Célula irá utilizar para consolidar aquela pessoa. 

5ª Característica: ESPIRITUALIDADE 

Não menos importante do que as demais características, a ESPIRITUALIDADE deve ser 

buscada SEMPRE. Qualquer pessoa que sai de casa ou do trabalho e vai participar de um 

encontro na Célula, tem expectativa de SENTIR A PRESENÇA DO PAI. A Célula precisa criar 

um ambiente que leve as pessoas a sentirem essa Presença. É isso que toca o coração das 

pessoas, especialmente, o coração dos visitantes. 

6ª Característica: COMPAIXÃO 

É muito importante que a Célula demonstre interesse pelos problemas das pessoas. 

Muitos aceitarão o convite para o Meeting porque buscam respostas para as suas 

aflições. Todos da Célula devem demonstrar compaixão e apoio espiritual. É 

imprescindível que os visitantes se sintam rodeados de apoiadores. 

 

 

 

7ª Característica: INFORMALIDADE 

Célula não é Igreja; Célula não é Templo. O ambiente na Célula deve ser de absoluta 

informalidade, para que os VISITANTES se sintam bem à vontade. As cadeiras jamais 

devem ser arrumadas como na igreja, alinhadas, umas atrás das outras. Dê preferência 

por deixar os assentos desuniformes, como se fosse uma “roda de amigos”. As pessoas 

devem ter liberdade para se assentarem nas muretas, no chão ou em qualquer lugar onde 

se sintam à vontade. 

O Compartilhamento da Palavra também (no Meeting) deve ser bem descontraído, com 

a participação de todos. O Líder deverá fazer perguntas e estimular a integração de todos 

os participantes. Lembre-se: O ambiente da Célula precisa ser INFORMAL. 

 

 

 

 

Pergunta: Você acha que as pessoas se importam com os problemas dos outros? 
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Lição 07: NOSSA LINGUAGEM  

 

A Visão Apostólica traz terminologias nem sempre utilizadas no meio evangélico. É 

importante conhecer essa “linguagem específica” para compreender e executar melhor 

a Visão. Existem diversos outros ministérios de célula no Brasil e no mundo, mas se vamos 

trabalhar com a VISÃO APOSTÓLICA (modelo utilizado na IGREJA DA CONQUISTA), 

devemos estar 100% familiarizados com ela. É importante conhecer essa linguagem, 

porque vamos usá-la sempre, a partir de agora. 

Na lição de hoje nós vamos conhecer algumas das principais terminologias que utilizamos 

(outras você irá aprendendo na prática): 

1. MODELO APOSTÓLICO: É o nome do modelo de Células utilizado na IGREJA DA 

CONQUISTA, inspirado no trabalho da Igreja Apostólica. Esse modelo foi adaptado 

conforme as demandas específicas da igreja, absorvendo aspectos dos principais 

modelos de sucesso empregados no Brasil. 

2. VISÃO APOSTÓLICA: É a visão geral do MODELO APOSTÓLICO, incluindo a questão 

doutrinária, regras de conduta e dinâmicas específicas relacionadas às Células e ao 

Discipulado. 

3. MINISTÉRIO CONQUISTA: É a união da sede e de todas as Igrejas e Células filiadas à 

IGREJA EVANGÉLICA DA CONQUISTA.  

4. CÉLULAS DE CONEXÃO: São “pequenos grupos” de discípulos treinados para a 

multiplicação do Reino, com a missão de GANHAR, CUIDAR, TREINAR e ENVIAR. 

5. LÍDER DE REDE: É aquele que lidera uma linha descendente de CÉLULAS. Normalmente, 

é também o pastor da igreja local e Supervisor de Rede. 

6. MICRO CÉLULAS: São “pequenos grupos” que atuam dentro da CÉLULA (cada célula 

tem 04 micro células). Os líderes das MICRO CÉLULAS são responsáveis pelo Discipulado 

e Treinamento de seus Discípulos. 

7. MEETING: É o encontro SEMANAL da Célula, que ocorre de forma presencial ou 

ONLINE (em casos excepcionais). Podem participar do MEETING o Líder da CÉLULA, os 03 

líderes de MICRO CÉLULAS, todos os discípulos da Célula + os VISITANTES. O objetivo do 

Meeting é EVANGELIZAR e cuidar de pessoas. 

8. LÍDER DE CÉLULA: É aquele que responde pela Célula e cuida para que a mesma alcance 

seus objetivos. Esse líder é formado na ESCOLA DE LÍDERES e supervisionado pelo Líder 

de Rede. 

9. LÍDER DE MICRO CÉLULA: É aquele que lidera uma micro célula, convidando visitantes 

para o Meeting e buscando os 4 PASSOS DO PROCESSO. 
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10. OS 4 PASSOS DO PROCESSO: Ganhar, Cuidar, Treinar e Enviar. 

11. DISCÍPULOS: São as pessoas que deixaram de ser visitantes e se tornaram membros 

da Célula. 

12. REVISÃO DE VIDA: É um encontro entre o Líder de CÉLULA ou Líder de MICRO CÉLULA 

com algum Discípulo para cuidar de assuntos pessoais relacionados à sua vida com Deus. 

13. CONSOLIDAÇÃO: É a fase de confirmação da decisão tomada por Cristo. Quando 

alguém decide viver com Jesus, essa decisão precisa ser imediatamente “consolidada” 

para evitar que o inimigo interfira. É nesta fase que iniciamos o PRÉ-ENCONTRO e o 

ENCONTRO COM DEUS. 

14. ENCONTRO COM DEUS: É um passo importante do NOVO DISCÍPULO no processo da 

Visão; a porta de entrada da Visão Apostólica. É um evento que ocorre em local 

apropriado, normalmente num sítio ou casarão (2 dias e 1 noite). Os propósitos do 

Encontro com Deus são: 

 Levar o Novo Discípulo ao arrependimento de pecados; 

 Libertação Espiritual; 

 Cura Interior; 

 Batismo no Espírito Santo; 

 Entendimento da Visão Apostólica; 

 Uma forte experiência com Deus, no espírito. 

15. PRÉ-ENCONTRO: É a preparação para o ENCONTRO (Nível 1 do Treinamento 

Apostólico). 

16. TREINAMENTO APOSTÓLICO: É um treinamento disponível no site da igreja, com 

aulas gravadas em vídeo. São 06 Níveis que começam do básico e vão se aprofundando 

gradativamente, abordando temas necessários ao desenvolvimento do Discípulo. Esse 

treinamento é feito sob o acompanhamento dos Líderes de MICRO CÉLULA. 

17. ESCOLA DE LÍDERES: É o treinamento mais avançado, para aqueles que serão 

formados Líderes de Células e Micro Células. As aulas da ESCOLA DE LÍDERES acontecem 

de forma presencial, NA IGREJA (eventualmente pode ser online), sob a responsabilidade 

do Líder de Rede. 

Todos os Discípulos que concluem o Treinamento Apostólico e demonstram interesse 

pela Visão, são encaminhados para a ESCOLA DE LÍDERES. Não haverá multiplicação se 

faltarem novos Líderes preparados para assumirem as novas Células. 

18. ABORDAGEM: É o convite que se faz às pessoas, para que participem do Meeting. 

19. ANFITRIÃO: É aquele que recebe a Célula em sua casa. 
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Lição 08: ABORDAGEM (Trazendo visitantes para a Célula) 

 

Toda a estrutura da Célula está focada na MULTIPLICAÇÃO do Reino de Deus. Já vimos 

que, se essa multiplicação não ocorre, pouco temos que comemorar. É bom reunir com 

os irmãos, bater um bom papo, falar da Palavra e orar, mas o objetivo da Célula não é 

esse. GANHAR, CUIDAR, TREINAR e ENVIAR é o que buscamos na Célula; é para isto que 

ela existe. Os 4 PASSOS DO PROCESSO têm de acontecer para que esse “pequeno grupo” 

seja, realmente, uma CÉLULA e esteja atuando NA VISÃO. 

AS MICRO CÉLULAS 

Já vimos que a “porta de entrada” de todo o processo é a MICRO CÉLULA. Todo Líder de 

Micro Célula tem a missão de TRAZER VISITANTES. Disso depende o sucesso da Visão: 

Convidar pessoas e trazê-las para o Meeting; esse é o 1º passo. 

Nós estamos vivendo os chamados “tempos difíceis”. A verdade é que tem muita gente 

sofrendo, agonizando, em busca de alívio. A cada 10 pessoas que você conhece, pelo 

menos 6 ou 7, estão desesperadas, em busca de socorro. E por mais que o diabo cegue 

as pessoas, na hora da luta elas se tornam mais sensíveis e acabam baixando a guarda. 

Por esta razão Jesus atraías os enfermos, oprimidos e problemáticos; Ele sabia que essas 

pessoas estariam mais acessíveis ao Evangelho. 

Cabe aos LÍDERES DAS MICRO CÉLULAS a missão de “encontrar essas pessoas” que estão 

sensíveis e trazê-las para perto. São VIDAS que precisam conhecer o amor de Cristo e, 

não podemos, de jeito algum, medir esforços para alcança-las. 

Responda: O que Paulo nos disse a respeito da evangelização? 

(2 Tm 4:2) _______________________________________________________________ 

A nossa responsabilidade é FALAR DE JESUS; é direito das pessoas não quererem ouvir. 

SABENDO LIDAR COM O “NÃO” 

A grande estratégia do diabo é nos INTIMIDAR com o objetivo de calar a nossa boca. É 

natural que as pessoas se sintam constrangidas em ouvir um “NÃO”. Normalmente, o 

medo dos que tentam evangelizar é receber um NÃO.  

Aqui para nós; isso não é tão grave assim, considerando que é a PIOR COISA QUE PODE 

ACONTECER. Ou seja; na PIOR DAS HIPÓTESES a pessoa vai demonstrar que não tem 

interesse. É vida que segue! 

 

 

 

Pergunta: Como você lida com o NÃO? 
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A principal característica de um bom VENDEDOR é: SABER OUVIR NÃO. De todas as 

pessoas que você abordar, muitas dirão NÃO, mas outras dirão SIM e é nessas pessoas 

que devemos manter o foco. O vendedor, quando ouve um NÃO, esquece e vai em busca 

do “SIM”, pois sabe que o resultado que ele busca depende disso. 

LEMBRE-SE: NÓS TEMOS A SOLUÇÃO 

Pois é; não podemos nos esquecer que a VERDADE que nós temos irá impactar muito 

positivamente a vida das pessoas. Nós temos a solução para os aflitos, perturbados, 

oprimidos, enfermos, endividados, infelizes, deprimidos, desanimados, etc. As pessoas 

só não entenderam isso ainda. Por isso, não podemos nos intimidar.  

O Líder de MICRO CÉLULA precisa estar convicto disso: 

“EU TENHO A SOLUÇÃO PARA O SOFRIMENTO E A INQUIETAÇÃO DAS PESSOAS”. 

É isso que precisamos pensar quando formos abordar as pessoas. Nós temos a SOLUÇÃO 

e podemos, sim, mudar a vida delas com a VERDADE que pretendemos compartilhar. 

Além disso (e mais importante), nós temos O CAMINHO da salvação.  

Saber disso nos traz segurança na hora de evangelizar e nos ajuda a manter o foco na 

visão. 

 

 

EVANGELIZAÇÃO INTELIGENTE – Vamos rever o que já falamos na Lição 2. Existe um 

caminho que facilita muito as coisas, quando se trata de evangelizar pessoas. É bem mais 

fácil quando seguimos esses passos: 

1º) Você ganha a pessoa PARA VOCÊ – Ou seja, primeiro você deve conquistar a 

confiança da pessoa que pretende ganhar, trazendo-a para perto de você (se 

aproximando dela). 

2º) Você ganha a pessoa PARA A CÉLULA – Será mais fácil convidá-la para participar 

do Meeting, se você já tem a confiança dela. 

3º) Você ganha a pessoa PARA JESUS – No ambiente da Célula será mais fácil 

mostrar a grandeza do amor de Cristo. 

4º) Você ganha a pessoa PARA A IGREJA – Uma vez que a pessoa já teve uma 

experiência com Cristo e com a Célula, será bem mais fácil leva-la para a igreja. 

PRECONCEITOS, BARREIRAS ESPIRITUAIS E MORAIS – O inimigo usa TUDO o que pode 

usar para impedir que alguém experimente o amor de Cristo. Seguindo esses passos, 

essas “barreiras” vão caindo aos poucos, sem que a pessoa perceba. 

 

Pergunta: Você se sente constrangido ao falar de Jesus? 
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PÚBLICO ALVO 

Nossa missão é GANHAR ALMAS, não importando quem seja. Mas existem pessoas que 

estarão mais sensíveis à nossa abordagem. Quem são elas? Quem são as pessoas que 

devemos dar prioridade na abordagem? É isso que chamamos de “público alvo”. 

Pessoas próximas: São pessoas que ACREDITAM NO QUE FALAMOS. Aquelas que não nos 

olharão com desconfiança, com medo de serem enganadas, traídas, etc. Nesse caso, já 

teremos dado o 1º passo da EVANGELIZAÇÃO INTELIGENTE. 

Pessoas feridas: Jesus abordava muito as pessoas problemáticas, endemoninhadas, 

enfermas, etc. Já vimos que essas pessoas, normalmente, “baixam a guarda”. Quando, 

por exemplo, uma pessoa está internada ou tem um ente querido internado no hospital, 

quase sempre fica mais acessível para ouvir a Palavra. O desespero ajuda as pessoas a 

entenderem o quanto precisam de Deus.  

VISÃO DE GANHADOR DE ALMAS 

O Líder de MICRO CÉLULA precisa ser um “ganhador de almas”. Ele está à espreita, 

sempre pronto para lançar a rede. O verdadeiro “ganhador de almas” tem olhos 

proféticos e consegue distinguir no meio de uma festa, no trabalho ou na faculdade 

aqueles estão ABERTOS para o Evangelho. É algo espiritual, que não podemos explicar 

naturalmente. 

ABORDAGEM DE RESULTADO 

Depois de escolher o seu “alvo” com a VISÃO DE GANHADOR DE ALMAS, você se 

aproxima ao máximo, criando situações para um bom bate-papo, momentos de 

descontração, etc. Isso pode levar dias ou semanas. Ore por essa pessoa DIARIAMENTE, 

para que o Espírito Santo prepare o coração dela. Esse período de “preparação” é 

fundamental para quebrar as cadeias do inimigo e abrir caminhos no mundo espiritual. 

O Espírito irá dirigir quando chegar o momento certo da abordagem. Você pode dizer o 

seguinte (apenas uma ideia): 

“Olha, nós temos um grupo de amigos que se reúne toda semana pra descobrir como a 

Bíblia pode nos ajudar a vencer nossos desafios. A gente ora uns pelos outros, bate um 

papo bem legal. É descontraído, sem ninguém ficar pegando no pé de ninguém...  

Queria que você participasse esta semana. Tenho certeza que você vai gostar, vai te 

fortalecer e te ajudar nas suas batalhas. Vai ser na (quarta-feira), às (tantas) horas, na 

casa de um amigo. Se você quiser eu passo na sua casa pra gente ir junto”. 

 

 

 

Pergunta: Você se lembra de algum amigo que se enquadre como ALVO? 
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Já que você está sendo TREINADO para se tornar Líder, que tal começar a partir de agora 

a orar por pessoas que brevemente poderão estar fazendo parte da sua MICRO CÉLULA? 

Quais serão seus principais ALVOS? 

 Pessoas que você tenha acesso a elas, que possivelmente lhe ouvirão; 

 Pessoas que têm DISPONIBILDADE de tempo, para serem incluídas no Processo; 

 Pessoas que estão enfrentando desafios, que precisam de ajuda; 

 Pessoas que NÃO SÃO DE IGREJA ALGUMA. 

Ore pedindo a direção do Espírito de Deus e depois relacione aqui SETE NOMES das 

pessoas que você consegue enxergar como ALVOS. Não fale sobre Igreja com elas ainda; 

apenas se aproxime ao máximo delas (sem falar absolutamente nada de Igreja ou Célula) 

e comece a orar para que o Senhor PREPARE O AMBIENTE no coração delas: 

 

1. ___________________________________________ 

 

2. ___________________________________________ 

 

3. ___________________________________________ 

 

4. ___________________________________________ 

 

5. ___________________________________________ 

 

6. ___________________________________________ 

 

7. ___________________________________________ 

 

  

Dessas SETE PESSOAS que você escolheu, poderão nascer seus primeiros FILHOS NA FÉ, 

em nome de Jesus. Pode ser que uma, duas ou três delas participem da sua MICRO 

CÉLULA. Já será uma enorme alegria! 

Mantenha-se em oração diária por essas pessoas que você escolheu. 
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Lição 09: CUIDANDO DA OVELHA 

 

Aproveitando o exemplo dos rebanhos de ovelhas, existem informações que podem nos 

ajudar bastante na liderança de uma Célula ou Micro Célula. Veja: 

A ovelha é um animal manso, não dá chifrada em ninguém, não morde e não se estressa, 

exceto em situações extremas. A ovelha não tem qualquer mecanismo de defesa e, para 

piorar, não enxerga bem (1,5 a 2 metros no máximo). 

 

 

A ovelha é um animal QUE DEPENDE DE UM CUIDADOR, que chamamos de PASTOR. Além 

de não ter como se defender dos predadores, ela depende do PASTOR para leva-la aos 

verdes pastos e aos riachos. O trabalho do PASTOR (Líder de Célula e Micro Célula) no 

trato de suas “ovelhas” é simples: 

1. Dar boa comida (pastos verdejantes): Alimentá-la com a Palavra; ensiná-la; 

2. Dar boa bebida: Levá-la a beber da Água da Vida (ter experiências com Deus);  

3. Dar proteção: Cuidar dela; mantê-la segura contra dos predadores espirituais. 

A OVELHA NÃO ENXERGA BEM, MAS OUVE MUITO BEM 

Quando uma ovelha consegue detectar quem é o seu PASTOR, ela registra a voz desse 

pastor e passa a ouvi-lo, ainda que no meio de muitas outras vozes. Por isso se diz: “A 

ovelha conhece a voz DO SEU PASTOR”. E ela ouve bem a voz do pastor, porque ao 

contrário do que ocorre com sua visão (fraca), as ovelhas têm uma EXCELENTE AUDIÇÃO. 

A OVELHA NEGRA 

A expressão “ovelha negra” é um adágio hebraico que significa “ovelha louca”. E uma 

ovelha só fica LOUCA se ocorrerem uma dessas três situações com ela: 

1. Quando moscas pousam em seus olhos para comerem remela e acabam 

depositando larvas em seus olhos, deixando a ovelha completamente CEGA. 

 

2. Quando abelhas vão atrás da cera do ouvido da ovelha e ficam zunindo 

ininterruptamente em seus ouvidos. Isso impede que ela ouça o seu pastor. 

 

3. Quando a mosca varejeira coloca suas larvas no focinho da ovelha e essas larvas se 

reproduzem em sua cabeça e começam a comer o cérebro da ovelha. 

 

Pergunta: Por que Jesus teria escolhido logo as OVELHAS para tipificar a Igreja? 
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Isso é um enorme problema, pois uma “ovelha louca” bate no pastor, morde o pastor, 

bate nas outras ovelhas, trazendo inquietação para o rebanho inteiro. Essa “ovelha 

negra” fica SEM VISÃO, COM AUDIÇÃO COMPROMETIDA e com a MENTE CONFUSA. 

PROTEGENDO SUAS OVELHAS NESSAS TRÊS ÁREAS 

VISÃO: Uma das formas do inimigo trabalhar para afastar a ovelha do seu Pastor é 

roubando a visão dela. Se a ovelha perde o foco, facilmente ela se afasta do Pastor 

e do rebanho, se tornando presa fácil para o inimigo. Os líderes da Célula não 

podem permitir que a visão das ovelhas seja comprometida. 

AUDIÇÃO: É desta forma que o inimigo trabalha para impedir que a ovelha ouça a 

voz do seu Pastor. Confundindo a audição, colocando uma espécie de “comichão” 

no ouvido da ovelha, ela é impedida de ouvir os alertas do Pastor. 

A Bíblia diz que “a fé vem PELO OUVIR”. Para que a ovelha possa crescer na fé, 

precisa estar em condições de ouvir. O inimigo ATRAPALHA A AUDIÇÃO para 

impedir que a ovelha seja bem orientada. 

MENTE: Existe uma larva que entra pelas narinas da ovelha e se alimenta do 

cérebro dela. O Pastor precisa COLOCAR ÓLEO nas narinas da ovelha e virá-la de 

cabeça para baixo; o óleo mata a larva e faz com que ela escorregue para fora, 

saindo pelas próprias narinas. Então a ovelha fica curada. 

O Líder é responsável por cuidar da mente da ovelha, ensinando-a a se proteger do bicho 

que entra para perturbar a sua mente e destruir todos os ensinamentos recebidos. 

O QUE O LÍDER PRECISA FAZER? 

Em Israel, todas as ovelhas são ungidas A CADA SETE DIAS. Os pastores passam óleo para 

protege-las. Os bichos vêm, mas não encostam na VISÃO, nem na AUDIÇÃO, nem na 

MENTE. 

Essa proteção SEMANAL é importante. A Célula e/ou Micro Célula  precisa se reunir TODA 

SEMANA 

Quando você está ungido, os bichos não encostam em você; sua visão é limpa, sua 

audição é perfeita e sua mente é saudável para raciocinar como ovelha que não perde 

suas características. 

Não esqueça:  

 A ovelha só é afetada nas três áreas: VISÃO, AUDIÇÃO E MENTE, quando está 

SEM A UNÇÃO com óleo (unção do Espírito).  

 

 TODA SEMANA a ovelha deve ser “tratada com óleo”. Em outras palavras: a 

ovelha não pode permanecer mais do que 7 dias sem ser tratada com “óleo”. 
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Lição 10: TRANSFORMANDO VISITANTES EM DISCÍPULOS 

 

O primeiro passo do processo consiste em TRAZER CONVIDADOS (visitantes) para a 

Célula. Disso depende o resultado da Visão. Se o Líder da MICRO CÉLULA não trabalhar 

para trazer visitantes para o Meeting, NÃO CONSEGUIRÁ INICIAR O PROCESSO.  

Já vimos também que não é tão difícil convidar pessoas para a CÉLULA, porque há muita 

gente sedenta em busca de respostas para seus desafios. E no fundo, todos sabem que o 

socorro sempre vem do Senhor. Além disso, o próprio Deus ATRAI as pessoas que Ele 

quer abençoar. Basta que o Líder da Micro Célula esteja alinhado com o Senhor e atento 

para ENXERGAR aqueles que estão sendo atraídos. 

Mas não se esqueça: Jamais se sinta constrangido em convidar pessoas; você tem o 

Caminho de vitória para elas. Convide TODOS os seus familiares, amigos, vizinhos, colegas 

de trabalho, de faculdade... Mas fique atento à direção do Espírito Santo, porque algumas 

pessoas o próprio Deus irá colocar em seu caminho; são pessoas para as quais Ele tem 

propósitos especiais. 

Bom, após trazer os Visitantes para o encontro da Célula (Meeting), será necessário 

integrá-los ao processo. Eles não podem ficar frequentando a Célula por muito tempo 

como Visitantes. No ambiente da CÉLULA todos devem crescer. 

A pergunta é: COMO TRANSFORMAR SEUS VISITANTES EM DISCÍPULOS? 

Já vimos que visitantes são aqueles que estão começando a frequentar o Meeting, mas 

ainda não tiveram um posicionamento claro com Jesus. Os discípulos são aqueles que já 

se posicionaram (já decidiram caminhar com Cristo) e se tornaram MEMBROS da Célula. 

É importante se familiarizar com as seguintes expressões: 

ADAPTAÇÃO: É o tempo que um Visitante necessita para se adaptar à Célula e se firmar 

no Meeting. Durante a ADAPTAÇÃO, que normalmente tem a duração de 4 semanas, o 

Líder da Micro Célula acompanhará bem de perto a evolução desse Visitante e, 

obviamente, oferecerá a ele uma boa “retaguarda espiritual”. 

STAND BY: É quando um Visitante NÃO QUER MAIS CONTINUAR participando da Célula. 

Então ele deve ser colocado na posição STAND BY (espera). Ou seja, o Líder de Micro 

Célula NÃO DEVE PERDER TEMPO COM QUEM NÃO QUER. Jesus agiu assim e ensinou 

seus discípulos a fazerem a mesma coisa. Se a semente foi plantada, pode ser que a seu 

tempo ela germine (Stand by), mas não podemos ESTAGNAR o crescimento da Célula e 

ficar esperando quem não quer se posicionar. Vamos em busca daqueles que QUEREM. 

Estaríamos desistindo dessas pessoas? Não. Nós vamos continuar orando por elas e 

aguardando que sejam tocadas por Deus, mas A MISSÃO DEVE CONTINUAR. 
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DECISÃO: É o momento em que um Visitante DECIDE formalmente aceitar a Cristo, 

tornando-se membro da Célula (DISCÍPULO). Isso ocorre após o período de ADAPTAÇÃO. 

Como levar o Visitante a tomar essa DECISÃO? 

1) A batalha é ESPIRITUAL 

Primeiramente, não podemos nos esquecer que a salvação de uma vida demanda uma 

intensa “batalha espiritual”. Os líderes da CÉLULA não podem se esquecer que o inimigo 

trabalhará intensamente para desconstruir o trabalho que eles estão fazendo. Então, 

tudo deve ser feito com muita oração e, se possível, jejum. Afinal, estamos falando da 

SALVAÇÃO de uma vida, que é preciosa para Deus. 

Por isto, durante todo o período de ADAPTAÇÃO, os Líderes da CÉLULA deverão mobilizar 

intercessores para oferecerem “cobertura espiritual” a esses Visitantes. 

2) Conduzir a DECISÃO 

Tão logo o Líder de Micro Célula perceba que o Visitante está bem ADAPTADO à Célula, 

deverá se preocupar em conduzi-lo a tomar sua DECISÃO pessoal; isso tem a ver com 

POSICIONAMENTO. Não se pode dar continuidade ao PROCESSO se o Visitante não tiver 

tomado a decisão de ACEITAR A CRISTO e seguir em frente. 

Este é o momento de ter uma conversa franca com o Visitante. Comece perguntando o 

que ele tem achado da Célula, do Meeting, das pessoas. Pergunte se ele tem se sentido 

melhor, mais fortalecido espiritualmente, etc.  

Depois fale sobre a importância da DECISÃO POR CRISTO e apresente o TREINAMENTO 

APOSTÓLICO. Diga que é essencial para o desenvolvimento da fé, pois são estudos 

práticos que vão se aprofundando aos poucos, revelando os PROPÓSITOS DE DEUS para 

a nossa vida.   

Se o Visitante ACEITAR A CRISTO, a DECISÃO já foi tomada (mais tarde você aprenderá 

sobre COMO FAZER APELO). O Líder de Micro Célula deve orar com ele e, no próximo 

Meeting, apresentá-lo à CÉLULA como “Discípulo”. Logo em seguida, esse “novo 

Discípulo” deve ser encaminhado ao TREINAMENTO APOSTÓLICO. 

_______________________________________________________________________ 

FOCO NO CRESCIMENTO: A principal característica da VISÃO APOSTÓLICA é o 

crescimento com qualidade. Tudo deve girar em torno do crescimento. Ninguém deve 

permanecer estagnado, deixando o tempo passar. Aquele que vem para a CÉLULA deve, 

imediatamente, ser incluído no PROCESSO. Em aproximadamente 12 meses esse “novo 

convertido” já deverá estar se MULTIPLICANDO.  

Era exatamente assim que a Igreja Apostólica funcionava. Não havia tempo a perder; 

tudo focava o crescimento e a multiplicação.  
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Lição 10: TREINAMENTO APOSTÓLICO 

 

Dentre tudo o que é necessário ao desenvolvimento de um Discípulo, podemos destacar 

duas áreas que consideramos mais importantes:  

 COMUNHÃO COM DEUS; 

 CONHECIMENTO DA PALAVRA.  

A comunhão se desenvolve POR OSMOSE, convivendo com os líderes e irmãos da CÉLULA, 

participando do Meeting semanalmente, dos cultos na Igreja, etc. Mas o conhecimento 

é alcançado principalmente através do Treinamento Apostólico. 

APRENDIZADO COM FOCO 

No Treinamento Apostólico o novo Discípulo aprende os princípios bíblicos de forma 

gradativa. Ou seja, a cada Nível ele vai mergulhando progressivamente nas verdades e 

doutrinas bíblicas. Esse aprendizado PLANEJADO facilita bastante o entendimento e 

assimilação das Escrituras.  

Outra grande vantagem do TREINAMENTO APOSTÓLICO é que o Discípulo aprende a 

Palavra NA VISÃO do Ministério Conquista. Normalmente, quando alguém se decide por 

Cristo, começa a buscar informações de fontes diversas (principalmente pela Internet); é 

bem comum isso trazer confusão e estagnação.  

IMPORTANTE: Todo Discípulo que está sendo treinado, deve receber OS MESMOS 

ENSINAMENTOS ministrados no PROCESSO da Visão Apostólica; tudo está conectado, na 

Visão. Todos devem pensar e agir rigorosamente da mesma forma. 

RESPONSABILIDADE DO LÍDER DA MICRO CÉLULA 

O Líder da Micro Célula é responsável por CUIDAR bem dos seus Discípulos (DISCIPULAR). 

E uma das responsabilidades que ele tem é de acompanhar o aprendizado dos seus 

Discípulos, através do Treinamento Apostólico.  

As lições estão gravadas em VÍDEO e organizadas por Níveis no site da igreja: 

www.somosconquista.com . O Líder da Micro Célula deve orientar seus Discípulos e 

acompanhar o aprendizado de cada um, isoladamente. 

Se o Discípulo fizer apenas 2 lições por semana, levará em torno de 5 meses para concluir 

os 6 Níveis do Treinamento. Esse tempo pode variar, dependendo do número de lições 

que o Discípulo fizer semanalmente. 

SENHA:  

Cada Nível do Treinamento exigirá uma SENHA específica. O Líder da Micro Célula vai 

liberando as senhas Nível por Nível (é uma forma dele acompanhar o andamento). 

http://www.somosconquista.com/
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REMESSA DOS LINKS 

Caso o Líder de Micro Célula perceba que um Discípulo está tendo dificuldades para 

acessar o Treinamento no site da Igreja, ele próprio poderá ENVIAR OS LINKS de cada 

lição, diretamente para o Discípulo. 

NÍVEL 1: CONSOLIDAÇÃO 

É destinado ao Discípulo que está iniciando sua jornada de fé e NÃO SABE NADA. Ele teve 

uma primeira experiência com Jesus e decidiu caminhar na fé, mas precisa conhecer os 

princípios básicos para CONSOLIDAR sua decisão por Cristo. 

NÍVEL 2: PRIMEIROS PASSOS 

São estudos destinados aos que estão iniciando a jornada com Cristo. Tudo o que um 

“novo discípulo” precisa saber para caminhar na fé, está nesse Nível do Treinamento. 

NÍVEL 3: VIDA VITORIOSA 

São lições que ensinam ao “novo discípulo” a enfrentar suas batalhas pela fé. 

NÍVEL 4: CONHECIMENTO 

O Discípulo fará um Estudo Panorâmico da Bíblia, entre outros estudos de relevância para 

o seu desenvolvimento pessoal. 

NÍVEL 5: DNA CONQUISTA 

O Discípulo conhecerá a VISÃO teológica do Ministério Conquista, nossa interpretação 

das doutrinas bíblicas, etc.  

ACOLHIMENTO: As pessoas que chegam à CÉLULA oriundas de outros Ministérios, 

são “acolhidas” na IGREJA DA CONQUISTA e começam o Treinamento Apostólico a 

partir deste Nível (Nível 5), com o objetivo de se adaptarem à visão. 

NÍVEL 6: IMERSÃO DE 40 DIAS 

É o último Nível do Treinamento Apostólico. O Discípulo fará uma imersão espiritual de 

40 dias, ouvindo áudios diários do Livro UMA VIDA COM PROPÓSITOS, de Rick Warrem. 

Ele conhecerá o verdadeiro PROPÓSITO de sua existência, à luz das Escrituras Sagradas. 

_______________________________________________________________________ 

 

ATENÇÃO: Não haverá multiplicação na Célula se o Líder da Micro Célula não enviar 

Discípulos para a ESCOLA DE LÍDERES. Então, é fundamental que, passada a ADAPTAÇÃO, 

o “novo discípulo” seja imediatamente encaminhado ao Treinamento Apostólico. 
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Lição 11: ENCONTRO COM DEUS 

 

É tremendamente importante que um “novo Discípulo” se firme na presença do Senhor, 

ou todo o trabalho terá sido em vão. O objetivo do ENCONTRO COM DEUS é garantir que 

o “novo Discípulo” experimente: 

 Arrependimento de pecados; 

 Libertação espiritual; 

 Cura interior; 

 Batismo no Espírito Santo; 

 Entendimento sobre a Visão Apostólica; 

 Uma experiência forte com Deus, no espírito. 

QUANDO OCORRE O ENCONTRO? 

Tão logo o Visitante tome a DECISÃO de caminhar com Cristo. Os líderes da CÉLULA 

devem contatar imediatamente o Líder de Rede para informar o número de “decididos” 

que aguardam o ENCONTRO. O ideal é que ele ocorra APÓS A CONCLUSÃO DO NÍVEL 1 

do Treinamento Apostólico, mais isso pode variar de acordo com as circunstâncias. 

Normalmente o ENCONTRO começa na manhã de sábado e termina na tarde de 

Domingo, podendo ser alterado para aproveitar feriados e datas especiais. 

ENCONTRO NA PRÓPRIA IGREJA – Numa eventual impossibilidade de se realizar o 

Encontro num sítio, ele deverá ser feito NA PRÓPRIA IGREJA ou em outro local que atenda 

as demandas do evento. 

PAGAMENTO DO ENCONTRO 

A despesa é rateada entre os participantes do ENCONTRO, incluindo transporte, 

hospedagem e alimentação. A Igreja poderá, se for o caso, contribuir para que o 

ENCONTRO ocorra. Os integrantes podem “parcelar” o pagamento. 

TODOS precisam pagar para irem ao ENCONTRO. O que não é pago, não tem valor. É 

também uma demonstração de fé e de interesse daquele que vai ao ENCONTRO. Em 

alguns casos, como já vimos, a Igreja poderá ajudar com parte do pagamento. 

LOCAL DO ENCONTRO 

Depende do número de participantes. O ENCONTRO pode acontecer em um sítio, numa 

casa alugada, numa pousada, etc. Isso é avaliado observando o número de participantes 

e a estrutura do local (alojamentos, refeitório, local de reunião, lazer, etc). 
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TRASPORTE DE IDA E VOLTA 

É muito importante que o transporte seja definido pela Igreja, para evitar atrasos e 

desencontros (ônibus, vans, etc). Mas o tipo de transporte é definido a cada ENCONTRO, 

considerando fatores como distância, quantidade de pessoas, horário, local, etc). 

PÓS-ENCONTRO 

A chegada do ENCONTRO deve ser encarada como uma grande festa. Quando possível, a 

família dos participantes deve ser convidada para estar presente nessa recepção, no 

templo da Igreja. É, inclusive, uma boa oportunidade de aproximação com os familiares 

e amigos dos participantes. 

IMPORTANTE 

Definitivamente, o ENCONTRO COM DEUS não tem o caráter evangelístico. Devemos ter 

claro que o ENCONTRO não é realizado com o objetivo de converter pessoas a Cristo, mas 

levar aqueles que são convertidos a ter uma experiência profunda e transformadora com 

Deus. 

Sendo assim, cada LÍDER DE MICRO CÉLULA deve estar seguro de estar enviando para o 

ENCONTRO, pessoas que realmente se decidiram por Cristo. Essas pessoas precisam estar 

sedentas pelas experiências que terão no ENCONTRO. 

UM MOVER ESPIRITUAL 

Não podemos criar uma expectativa de que todos os problemas do Discípulo serão 

sanados por causa do ENCONTRO. Mas é de vital importância deixar claro que o objetivo 

é buscar PROFUNDIDADE no relacionamento com Deus. Tudo, no ENCONTRO, deve ser 

feito com retaguarda espiritual. Desde a sua elaboração, Pré-Encontro (preparação dos 

participantes), equipe de coordenação e ministros, transporte, Pós-Encontro, tudo deve 

ser programado e executado com muita oração (foco no ESPIRITUAL). 
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Lição 12: TRANSMISSÃO DE UNÇÃO E VISÃO 

 

Jesus Cristo comparou a Igreja com o corpo humano (a Igreja é o Corpo de Cristo). Veja o 

que Paulo nos escreveu em 1 Co 12:12,13: 

“Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os 

membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a 

Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito: quer judeus, 

quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito”. 

 

Vamos entender melhor: A Igreja de Cristo é UM SÓ CORPO com MUITOS MEMBROS. 

Cada membro tem suas características próprias e uma função específica. É exatamente o 

que acontece no corpo humano: temos diversos membros e cada um com suas 

propriedades específicas, para cumprir tarefas também específicas. 

Existem verdades bíblicas que são imutáveis e fundamentam a mensagem de todos os 

Ministérios. Outros temas, especialmente aqueles que não mereceram detalhamento 

nas Escrituras, são entendidos e ensinados de formas distintas. Além disso, cada 

Ministério, dependendo da missão específica que recebeu, estará dando ênfase a 

determinadas revelações das Escrituras. Alguns Ministérios focam na LIBERTAÇÃO, 

outros trabalham mais focados no ENSINO, outros na CURA INTERIOR, na FÉ... 

Dependendo a missão que o Ministério recebeu, o direcionamento será focado em áreas 

que busquem os objetivos que se pretende alcançar. Algumas igrejas, por exemplo, estão 

focadas na LIBERTAÇÃO de pessoas. Por isso elas usam uma linguagem diferente, para 

alcançar pessoas OPRIMIDAS. 

Veja o que o Apóstolo Paulo escreveu a respeito em 1 Co 9:19-23: 

“Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. 

E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus; para os que estão debaixo da 

lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. 

Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei (não estando sem lei para com Deus, 

mas debaixo da lei de Cristo), para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para 

os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar 

a salvar alguns. E eu faço isto por causa do evangelho, para ser também participante 

dele”. 

 

IMPORTANTE: Cada Ministério tem suas peculiaridades e foi treinado para cumprir uma 

missão específica. Não podemos nos enxergar outras igrejas como INIMIGAS ou 

ADVERSÁRIAS. Somos diferentes, pois cada Ministério recebeu uma VISÃO específica. 
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Pedro pregava basicamente para os JUDEUS, então sua mensagem normalmente 

considerava os costumes e tradições judaicas. Paulo já foi chamado para pregar o 

Evangelho com foco NOS GENTIOS. Ambos pregavam um só SALVADOR, mas com focos 

diferentes. 

Por que temos 4 Evangelhos na Bíblia? Porque cada um deles foi escrito para um grupo 

de pessoas específico, com focos diferentes; a mesma mensagem com prismas 

diferentes. 

A VISÃO APOSTÓLICA 

Existem inúmeras IGREJAS no Brasil e no mundo; existem também muitos outros 

Ministérios que trabalham com Células. Definitivamente, eles não são nossos adversários 

e tampouco inimigos, mas cada um está cuidando de cumprir A MISSÃO QUE RECEBEU. 

PRECISAMOS MANTER O FOCO 

Hoje nós temos acesso a praticamente todos os Ministérios Cristãos do mundo. Pela 

Internet você pode assistir os cultos de muitas igrejas e baixar estudos que tratam de 

diferentes temas. É importante, porém, NÃO PERDER O FOCO. Se cada Ministério 

recebeu sua missão distinta, NÓS TAMBÉM RECEBEMOS A NOSSA. Precisamos saber 

identificar quem são NOSSOS PROFETAS, levantados por Deus para cumprir uma missão 

específica. É dessas pessoas que devemos receber o direcionamento, do contrário 

ficaremos confusos e improdutivos. Muitos cristãos buscam ensinamentos na Internet, 

assistem palestras, fazem cursos, seminários, mas ao final se tornam IMPRODUTIVOS. 

Porque receberam MUITA INFORMAÇÃO que era “específica” para outros Ministérios; 

informações que vieram de uma VISÃO DIFERENTE. 

A UNÇÃO VEM DE CIMA PARA BAIXO 

O sucesso de qualquer líder depende muitíssimo de SUBMISSÃO. O Líder de CÉLULA ou 

MICRO CÉLULA deve estar atendo para não se desviar e não permitir que se desviem, DA 

VISÃO para a qual foi CHAMADO. A Palavra do Senhor nos manda permanecer NA 

VOCAÇÃO EM QUE FOMOS CHAMADOS (1 Co 7:20). Isso é sério. 

É assim que acontece: As lideranças de um Ministério recebem a orientação que vem do 

Senhor. Esses líderes compartilham a VISÃO com seus Oficiais e Líderes de Rede. Depois 

a VISÃO vai sendo passada para toda a igreja e para as CÉLULAS, através do 

TREINAMENTO APOSTÓLICO e da ESCOLA DE LÍDERES. A partir daí, a VISÃO e a UNÇÃO 

vão sendo transmitidas (repassadas) de cima para baixo, contagiando todas as futuras 

gerações desse Ministério. 

Infelizmente, muitas igrejas perdem o foco com o passar do tempo; se atrapalham e se 

tornam absurdamente INFÉRTEIS, porque quebram a “transmissão” da visão e da unção. 
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A bênção (VISÃO e UNÇÃO) vai sendo transmitida de geração em geração de CÉLULAS. 

Isso é a “espinha dorsal” da Visão Apostólica e não pode quebrar nunca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo mundo RECEBE DE ALGUÉM e PASSA PARA ALGUÉM, mantendo-se leal e submisso 

à VISÃO e UNÇÃO que receberam, sem influências externas, sem rebeldias, sem 

independência. Aqueles que são chamados para a Obra do Reino JAMAIS AGIRÃO COM 

INDEPENDÊNCIA. 

Cada Líder se torna MODELO para seus liderados e assim vai TRANSMITINDO a visão e a 

unção. 

_______________________________________________________________________ 

 

PARABÉNS! 

Hoje estamos encerrando a 1ª Apostila da sua ESCOLA DE LÍDERES. Na 2ª Apostila você 

aprenderá a GANHAR ALMAS e trazê-las para a sua CÉLULA. 

Continue em oração pelos 7 Alvos que você enumerou. A qualquer momento você poderá 

iniciar o processo de evangelização dessas pessoas. 

Jesus lhe abençoe!  

Liderança da Igreja (Visão) 

Líderes de Rede 

Líderes de Micro-célula 

Discípulos 

Líderes de Célula 


