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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 no CURSO DE LÍDERES já 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. 

 

 

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: 

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

2. Onde eles ensinavam a Palavra e pregavam TODOS OS DIAS? (At 5:2) __________________________ 

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 16:3; Cl 4:15; Fm 1:1 

 

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 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: CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DA CÉLULA 

 

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 recebê-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. 

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 Discipulador. 

Pergunta: De que forma podemos expressar nosso AMOR na Célula? 
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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? ______________________________________________________ 

3ª Característica: 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 principal 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 (meeting) 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 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. 
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Lição 03: O meeting semanal 
 

Chamamos de MEETING a reunião semanal da Célula. Na lição de hoje nós vamos entender como 
funciona o meeting e quais os cuidados que precisamos ter para alcançarmos os resultados que 
almejamos. 

LÍDER DE CÉLULA: É o principal responsável pela Célula e tem a missão de batalhar pelo crescimento e 
multiplicação dela.  

DISCIPULADORES: São membros da Célula treinados para auxiliar o trabalho do Líder. Eles atuam 
fazendo o acompanhamento (discipulando) os novos integrantes da Célula. 

___________________________________________________________________________________ 

GRUPO DA CÉLULA: Todos os membros da Célula devem permanecer conectados através desse Grupo 
no WhatsApp ou outro aplicativo similar. É nesse Grupo 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 às pessoas. 

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 – ORAÇÃO E BUSCA DA PRESENÇA DO ESPÍRITO SANTO (20 min) 
21:20 – Avisos 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 à 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 
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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-se usar o 
YouTube, Spotify ou mesmo 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. 

COMPARTILHAMENTO DA PALAVRA – 30 min 

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 muitíssimo INFORMAL. 

O Líder de CÉLULA ou qualquer que vá COMPARTILHAR a Palavra, deve ter o cuidado de estudá-la com 
antecedência e planejar uma dinâmica saudável que produza bons resultados. 

ORAÇÃO E BUSCA DO ESPÍRITO SANTO – 20 min 

É importante que esse momento seja de profunda comunhão espiritual, pois as pessoas precisam viver 
suas próprias experiências com o Senhor. A oração deve ser abrangente, alcançando as diferentes áreas 
da vida das pessoas (família, casais, finanças, desafios, perseguições espirituais, etc) e, ao final, deve-se 
fazer uma busca do Espírito Santo, com muito louvor e adoração. 

Sempre que existirem VISITANTES na Célula, o Líder deverá aproveitar esse momento de oração e busca 
para fazer um APELO (embutido na oração), dando aos visitantes a chance de entregarem suas vidas a 
Cristo. 

AVISOS E COMUNHÃO (10 min) 

Devem ser diretos e bem objetivos, sem se tornar enfadonhos. 

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. 

SUPER HÍPER IMPORTANTE: 

Célula é um lugar de INFORMALIDADE. Tudo o que se faz na Célula deve ser INFORMAL. As 
pessoas precisam ter absoluta liberdade para conversar, dar opiniões, se sentar do jeito que 
quiser, rir, fazer perguntas, etc. Esta é a principal característica das CÉLULAS. Jamais arrumamos 
as cadeiras alinhadas, como na igreja; jamais utilizamos púlpito. As pessoas devem se sentar em 
círculos, na mureta da varanda, no braço do sofá, no chão, bem à vontade, totalmente relaxadas. 

 



 

8 CURSO DE LÍDERES - Células de Conexão 

Lição 04: O PROCESSO  

 

Como já vimos anteriormente, 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 levá-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. 

IMPORTANTE: O Líder precisa criar uma cultura de evangelização no ambiente da Célula. 

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.  

GANHAR ENVIAR TREINAR CUIDAR 
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O Líder da CÉLULA e o Discipulador 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 Discipuladores, 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. 

Nosso programa de ensino é chamado de TREINAMENTO APOSTÓLICO. São diversos CURSOS 
(presenciais e virtuais) que a igreja disponibiliza, visando o desenvolvimento pessoal dos integrantes da 
Célula. A responsabilidade de acompanhar esse Treinamento é do DISCIPULADOR (ou do Líder da 
Célula). 

4. ENVIAR 

Este é o GRANDE MOMENTO de uma Célula. Quando um discípulo conclui os CURSOS e se observa nele 
a maturidade necessária, ele passa a ser usado por Deus na Obra do Reino. Alguns atuarão como 
DISCIPULADORES na própria Célula; outros se tornarão VICE-LÍDERES da Célula e posteriormente irão 
formar uma NOVA CÉLULA (MULTIPLICAÇÃO). 

É imprescindível que a CÉLULA tenha essa visão permanente de MULTIPLICAÇÃO. O foco é fazer 
discípulos e enviar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pergunta: Você consegue compreender a importância de se tornar líder de Célula? 
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Lição 05: GANHANDO VIDAS  

 

É fundamental que a Célula esteja focada na MULTIPLICAÇÃO. O Líder de Célula precisa manter o foco 
no trabalho de evangelização; ganhar almas é a grande missão da Célula. 

JAMAIS DEIXE SUA CÉLULA ESTAGNADA 

Esta é a principal estratégia do inimigo: ESTAGNAR SUA CÉLULA. Com o passar dos tempos e sem que o 
Líder perceba, a Célula vai se transformando num “ENCONTRO DE AMIGOS”; passa a ser um “grupinho 
fechado” de irmãos que se identificam. Pasmem; é comum esse tal “grupinho” não querer ninguém DE 
FORA nas reuniões da Célula, para não tirar a liberdade deles. Isso quebra inteiramente o propósito da 
Célula; não é essa a visão apostólica. 

A ESTAGNAÇÃO TEM QUE INCOMODAR  

Se a sua Célula não estiver recebendo VISITANTES, considere isso algo muitíssimo GRAVE. O Líder de 
Célula não pode aceitar que sua Célula perca o rumo e se torne infrutífera.  

O que fazer então? O primeiro passo é conversar com seus Líderes sobre o problema. Não tenha 
vergonha ou receio de falar sobre o assunto, pois é necessário para que o problema seja sanado. 

COMO ATRAIR VISITANTES PARA A SUA CÉLULA? 

Existem diversos caminhos para agitar sua Célula e torná-la produtiva. O próprio Deus fará abrir seus 
olhos e lhe dará estratégias inovadoras para atrair pessoas. Nós vamos listar abaixo algumas 
providências que lhe ajudarão a alavancar sua Célula: 

1º) Faça bons meetings (boas reuniões) 

Ninguém terá interesse de ir às reuniões da sua Célula se elas não forem agradáveis e, ao mesmo tempo, 
espirituais e poderosas. As pessoas precisam se sentir ATRAÍDAS para a Célula; elas têm que GOSTAR do 
que acontece lá. Algo precisa despertar o interesse das pessoas. Então, é importante PLANEJAR a 
reunião com antecedência, ser criativo e deixar-se dirigir pelo Espírito de Deus. 

2º) Trabalhe “fora da reunião” 

O sucesso da Célula está diretamente relacionado ao trabalho que o Líder e outros integrantes da Célula 
realizam FORA DO MEETING (no dia a dia). A prática mostra CLARAMENTE que esse trabalho de 
retaguarda e de acompanhamento, feito por telefone, mídia social, grupo de Whatsapp e outras 
ferramentas, além de visitas presenciais (quando necessárias), reflete diretamente nos resultados da 
Célula. Quanto mais ATIVO for o Líder de Célula fora do meeting, mais resultados ele terá; o Líder 
trabalha no dia a dia para ver os resultados no encontro da Célula. Todos os que vão para o meeting 
SEM ESSE TRABALHO CONTÍNUO, acabam se frustrando. 

3º) Envolva os membros da Célula 

Esta é a melhor estratégia para MULTIPLICAR sua Célula: usar as pessoas da própria Célula. A prática 
nos ensinou que NADA traz melhores resultados do que envolver os integrantes da própria Célula nessa 
tarefa de MULTIPLICAÇÃO. O Líder precisa criar essa CULTURA na Célula; todos devem saber que a Célula 
é DINÂMICA, tem vida e tem que crescer.  

Os membros da Célula devem ser ensinados a trabalhar com a Evangelização Inteligente. Veja: 
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1º) Você ganha a pessoa PARA VOCÊ – 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 da Célula, 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 levá-la para a igreja. 

4º) Crie eventos que atraiam pessoas 

Além do meeting normal da Célula, você pode criar atividades eventuais e atípicas para ATRAIR pessoas 
para a sua Célula: Festa do Amigo, oração pelas famílias, etc.  

IMPORTANTE: Os membros da Célula devem ser treinados para buscar pessoas sofridas, problemáticas, 
doentes, perturbadas, etc. Jesus aproveitou cada oportunidade para falar do Evangelho. Ele sabia que 
essas pessoas problemáticas estariam vulneráveis e, consequentemente, abertas ao Evangelho. 

5º) Estabeleça metas 

Quem não trabalha com metas dificilmente terá bons resultados. Qual é a sua meta? Quantos visitantes 
você quer este mês em sua Célula? Quantos membros novos você quer na sua Célula até o próximo mês, 
ou até o mês tal? Crie suas metas e ENVOLVA A CÉLULA nessas metas, para que todos, juntos, lutem 
para alcançá-las. 

6º) Ore diariamente e convoque a Célula para orar 

A oração muito pode em seus efeitos. Ore diariamente para que Deus ENVIE pessoas novas para a sua 
Célula; peça ao Senhor para QUEBRAR AS CADEIAS que impedem as pessoas de virem. Não podemos 
nos esquecer que o nosso trabalho está diretamente conectado com o ESPIRITUAL. 

7º) Seja persistente 

O sucesso de uma Célula, às vezes, demora um pouco para acontecer. Mas se houver empenho e 
dedicação do Líder e dos seus auxiliares, ele vem. Muitas vezes acontece como uma música que demora 
algum tempo até ficar conhecida e fazer sucesso; de repente ela começa a tocar pra todo lado. 

O sucesso de uma Célula é como o crescimento de algumas árvores. Elas levam um tempo até que suas 
raízes se fortaleçam, mas de repente ela cresce forte e frondosa. 

O ideal é levar à sério os trabalhos da Célula, cuidar bem das pessoas que já foram alcançadas e 
continuar investindo, SEMPRE, em evangelismo. Com o tempo e com a bênção do Senhor, os resultados 
começam a aparecer. É preciso ser persistente. 

8º) Ensine sua Célula a buscar seu 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.  
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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. 

9º) Ensine sua Célula a fazer uma abordagem de resultados 

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.  

Então, 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”. 
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Lição 06: CUIDANDO DE VIDAS  

 

Aproveitando o exemplo dos rebanhos de ovelhas, existem informações que podem nos ajudar bastante 
na liderança de uma 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 levá-la aos verdes 
pastos e aos riachos.  

O trabalho do PASTOR (Líder de 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.  

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.  
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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 protegê-las. 
Os bichos vêm, mas não encostam na VISÃO, nem na AUDIÇÃO, nem na MENTE. Essa proteção SEMANAL 
é importante. A 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”.  

 

DICAS IMPORTANTES: 

1. Ofereça retaguarda espiritual 

Todo líder de Célula deve andar 24 horas por dia com a listagem dos nomes e os números de contato 
das vidas que lhe foram confiadas. Essas pessoas precisam de RETAGUARDA ESPIRITUAL. Muitas delas 
estão perturbadas com suas aflições e algumas têm sérios problemas de perseguição espiritual. Existem 
aquelas que estão doentes, as que estão endividadas, as que têm problemas demais com a família e 
com o casamento, entre outros desafios.  

O Líder de Célula é quem, no primeiro momento, oferece cobertura espiritual para essas pessoas. Ele 
precisa separar DIARIAMENTE um tempo para estar em oração, pedindo que o Senhor abençoe dada 
indivíduo de sua Célula. Se ele não faz isso, a Célula estará DESPROTEGIDA e, além disso, o mover de 
Deus será limitado no âmbito da Célula. Isso é sério. 

2. Seja PASTOR do rebanho 

Quer saber como CUIDAR bem da sua Célula? Basta se colocar na posição de PASTOR da Célula, pois é 
exatamente o que o Líder é; ele é o PASTOR desse “pequeno grupo”. Foi assim que a Igreja Apostólica 
se organizou nos tempos bíblicos e conseguiu cuidar de todo mundo. Existiam os grandes líderes da 
Igreja, vocacionados para governar os grandes grupos, mas existiam também os Líderes dos PEQUENOS 
GRUPOS (Células), que se reuniam nas casas das pessoas e ali recebiam todo o cuidado pastoral. 
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Dizem os “entendidos” que um Pastor de igreja, por melhor que ele seja, não consegue cuidar bem de 
um rebanho que ultrapasse 200 pessoas. Exatamente por isso, grande parte das igrejas evangélicas tem 
essa média no número de membros.  

Na primeira lição deste curso nós falamos sobre a Igreja liderada pelo Pastor Paul Young Cho. Durante 
anos ele pastoreou uma congregação de 200 membros aproximadamente, até que criou os chamados 
“grupos familiares” (Células) e pouquíssimo tempo depois já liderava um impressionante rebanho de 30 
mil membros. 

Os Ministérios que conseguem implantar o sistema de Células tendem a crescer muito, porque já não é 
UM SÓ PASTOR cuidando da igreja e sim MUUUITOS PASTORES (Líderes de Célula) cuidando de 
muuuuitas Células (pequenos grupos). Esta é a razão do inimigo trabalhar tanto para IMPEDIR que a 
VISÃO CELULAR seja implantada com sucesso nas igrejas. Alguns Ministérios levam décadas para 
implantar a visão e outros nem conseguem fazê-lo. 

O que é pastorear? 

Pastorear é fazer o que o pastor de ovelhas faz. As ovelhas conhecem seu pastor e o seguem por onde 
ele for. Elas confiam no pastor e sabem que ele as protegerá e as conduzirá aos “pastos verdejantes”. 

Talvez você não saiba, mas as ovelhas NÃO TÊM QUALQUER PROTEÇÃO NATURAL. A grande maioria dos 
animais tem suas defesas naturais; alguns inoculam venenos, outros conseguem se camuflar muito bem, 
outros são rápidos demais ou escorregadios. Mas as ovelhas são tremendamente vulneráveis e 
dependentes. Além de não terem defesa alguma, elas são míopes e só conseguem enxergar cerca de 3 
metros à sua frente. Elas reconhecem seus pastores pelo cheiro (quando estão próximas) e pela audição 
(identificam a voz do pastor e os sons que ele emite).  

As duas coisas que as ovelhas têm de forte são a AUDIÇÃO e o BERRO; mais nada. Ela OUVE a voz do seu 
pastor e BERRA quando está em perigo. Espiritualmente, é exatamente assim que enxergamos as 
ovelhas e, por isso, as PASTOREAMOS.  

Pastorear é proteger as ovelhas de seus predadores, levá-las aos lugares onde há pasto e água para 
beber. Pastorear é cuidar das ovelhas mais fracas e doentes e tratar suas feridas. Pastorear é buscar as 
ovelhas perdidas, que se afastaram do rebanho e podem estar em perigo. 

3. Traga as pessoas para perto 

Um dos maiores desafios do Líder de Célula é MANTER AS PESSOAS PERTO DELE. Isso é fundamental 
para a saúde da Célula. E a melhor maneira de conseguir isso é FAZENDO PARTE DA VIDA DELES. O Líder 
da Célula precisa estar junto, ligando, procurando, participando das aflições, das conquistas, das 
tristezas e das alegrias das pessoas. Ex: Formaturas, aniversários, enterros, visitas ao hospital, etc. 

Jamais se esqueça dessa importante lição: O Líder precisa “fazer parte” da vida de seus liderados. Assim 
ele fortalece o vínculo e traz as pessoas para junto dele. 

4. Demonstre interesse pelos problemas das pessoas 

É horrível quando alguém fala dos seus desafios e o Líder não demonstra nenhum interesse. Às vezes 
nos parece algo simples, mas seguramente NÃO É SIMPLES para a pessoa que está vivendo o problema. 
Ela precisa perceber que o Líder se interessou pelo problema dela e que ela terá o apoio que necessita. 

5. Converse com as pessoas 
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Invista tempo “batendo papo” com as pessoas da sua Célula. Procure deixá-las bem à vontade para 
falarem de suas alegrias e tristezas. Não fale muuuuito de você, a não ser que tenha a finalidade de usar 
como exemplo. Deixe as pessoas FALAREM; isso é tremendamente importante para elas. Elas sentem 
NECESSIDADE DE FALAR; faz bem a elas. Pergunte coisas assim: 

 E aí, como é que você está? 
 Como estão as coisas? 
 Como tem sido sua relação com Deus? 
 Você está vivendo algum grande desafio? 

Conversando, você vai descobrir como deve agir com cada um dos seus liderados. Isso aumenta muito 
sua possibilidade de ter sucesso nos trabalhos da Célula e te mantém conectado às pessoas. 
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Lição 07: TREINANDO VIDAS  
 

Como já vimos exaustivamente, a Célula NÃO PODE FICAR ESTAGNADA. Ela perde totalmente o 
sentido se não for um organismo vivo e multiplicador. O Líder precisa cuidar bem da sua Célula e esse 
cuidado tem a ver com a ministração de conhecimento. Todos precisam crescer o conhecimento da 
Palavra e se aperfeiçoar nas coisas do Reino. E além disso, o Líder precisa estar atento para 
DESCOBRIR TALENTOS que possam ser usados no crescimento e multiplicação da Célula.  

Além da COMUNHÃO e INTIMIDADE com Deus, podemos destacar três áreas que consideramos mais 
importantes para o crescimento de um discípulo:  

     CONHECIMENTO DA PALAVRA; 
 CONHECIMENTO DO SISTEMA ESTRATÉGICO; 
 TREINAMENTO PRÁTICO. 

 

A comunhão e o treinamento prático se desenvolvem POR OSMOSE, convivendo com os líderes e 
irmãos da CÉLULA, participando do Meeting semanalmente, dos cultos na Igreja e de outras 
atividades. Mas o conhecimento da Palavra e do Sistema Estratégico é alcançado principalmente 
através do Treinamento Apostólico (Programa de Ensino da Igreja da Conquista).  

APRENDIZADO COM FOCO  

No Treinamento Apostólico o novo Discípulo vai crescendo aos poucos, de forma gradativa. Ou seja, a 
cada Nível ele vai mergulhando progressivamente nas verdades e doutrinas bíblicas, além de conhecer 
o Plano Estratégico do Ministério. Esse aprendizado PLANEJADO, projetado com CURSOS PRESENCIAIS 
e ONLINE, promove o desenvolvimento sistemático do discípulo, preparando-o para a multiplicação.  

Outra grande vantagem do TREINAMENTO APOSTÓLICO é que o Discípulo aprende a Palavra em 
conformidade com A VISÃO do Ministério Conquista.  

É bastante comum, quando alguém se decide por Cristo, começar a buscar informações de fontes 
externas (principalmente pela Internet); isso costuma trazer confusão, pelas divergências de doutrina 
e visão ministerial. O Ministério será altamente PRODUTIVO se estiver PENSANDO DA MESMA FORMA 
e BUSCANDO OS MESMOS OBJETIVOS. É importante, inclusive, que as estratégias sejam as mesmas. É 
assim que a Igreja Apostólica conseguiu a excelência em seu trabalho de multiplicação, com qualidade. 

SOBRE OS NOSSOS CURSOS 

Eles estão organizados por Níveis, obedecendo a necessidade das pessoas: 

PRIMEIRO NÍVEL: CONHECENDO JESUS 

 Evangelho da Galiléia: É um curso para EVANGELIZAR pessoas que demonstrem interesse 
por Jesus. Este curso normalmente é ministrado pelos próprios membros da igreja e deve 
ser PRESENCIAL, no modelo face-to-face. 

 Curso de Consolidação: É um curso para quem recebeu a Cristo e tem como objetivo 
principal consolidar a decisão que foi tomada. Deve ser feito de forma PRESENCIAL, no 
modelo face-to-face ou em grupo, na própria igreja.  

 Primeiros Passos: É um curso para quem já teve sua decisão por Cristo consolidada e agora 
precisa aprender a dar seus primeiros passos na fé cristã. O curso é ONLINE, mas deve ser 
acompanhado por um Pastor, DISCIPULADOR ou alguém indicado pelo pastor da igreja. 
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SEGUNDO NÍVEL: CONHECENDO A IGREJA 

 Curso de Membros: É um curso que visa inserir a pessoa na membresia da igreja; ele fala 
sobre nossos principais posicionamentos, nossas estratégias, etc. Este curso deve ser feito 
de forma PRESENCIAL e, preferencialmente, na igreja, pelo pastor ou alguém indicado por 
ele. 

 Curso DNA Conquista: É um curso que deve ser ministrado de forma PRESENCIAL ou 
ONLINE e enfatiza a forma como discernimos as principais doutrinas bíblicas. É nesse curso 
que o membro aprenderá a ser exatamente como somos; terão nosso DNA. 

 Maturidade Cristã: Nesse curso o membro descobre a forma como nós nos relacionamos 
no dia a dia da igreja; como enfrentamos as dificuldades de relacionamento, etc. O curso 
pode ser feito da forma PRESENCIAL ou ONLINE. 

TERCEIRO NÍVEL: ATENDENDO AO CHAMADO 

 Curso de Voluntários: Todos os que são chamados para servir ao Senhor na Obra do Reino, 
devem passar por este curso, que tem como objetivo preparar os “obreiros voluntários”. O 
curso deve ser feito de forma PRESENCIAL, na igreja. 

 Curso de Discipuladores: Em nosso ministério, cada membro (inclusive oficiais da igreja), 
deve DISCIPULAR e SER DISCIPULADO. Nós consideramos que o Discipulado seja 
extremamente necessário para a edificação e solidificação na fé cristã. Este curso prepara 
CONSELHEIROS e DISCIPULADORES e deve ser ministrado de forma PRESENCIAL. 

 Curso de Liderança: Este curso prepara Líderes para as nossas Células de Conexão. Deve ser 
ministrado de forma PRESENCIAL. 

 Curso de Ministros de Louvor: É para aqueles que têm um chamado para o ministério de 
louvor e adoração na igreja, músicos ou não. Deve ser ministrado de forma PRESENCIAL. 

 Curso de Professores: Tem como objetivo preparar professores para o KIDS. O curso deve 
ser ministrado de forma PRESENCIAL e ONLINE. 

 Curso de Áudio: Tem como objetivo preparar técnicos para atuarem na montagem, 
manutenção e operação dos equipamentos de áudio da igreja. É um curso PRESENCIAL, 
com teoria e prática. 

QUARTO NÍVEL: CONHECENDO A BÍBLIA 

 História da Bíblia: Este curso é um resumo da história narrada na Bíblia Sagrada, no Antigo 
e Novo Testamentos. Falamos sobre os principais personagens da história bíblica, 
acontecimentos importantes, etc. O curso é ONLINE, através de vídeos gravados no 
YouTube. 

 Curso de Doutrinas: Este é um curso que abrange, de forma resumida, os principais 
fundamentos da Teologia. É um curso PRESENCIAL ou ONLINE, e pode ser ministrado em 
Grupo ou no modo face-to-face.  

 Curso de Bíblia: É um curso para aqueles que têm dificuldade de manusear o Livro Sagrado. 
Contém treinamentos práticos para memorização da sequência dos Livros e de outras 
informações importantes sobre a Bíblia Sagrada. O curso pode ser ministrado de forma 
PRESENCIAL ou ONLINE, em grupo ou no modo face-to-face. 

O Líder de Célula deve sempre conversar com seu pastor para definir, junto com ele, a estratégia de 
ensino que deve ser adotada para cada membro de sua Célula. Lembre-se: Não haverá crescimento se 
não houver INVESTIMENTO em estudos e treinamentos. Sua Célula ficará estagnada; infelizmente. 
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Lição 08: ENVIANDO VIDAS  
 

Tudo o que fazemos numa Célula deve ter como objetivo principal a MULTIPLICAÇÃO. É claro que a 
multiplicação não ocorrerá se o Líder não treinar bem a sua Célula e não levá-la ao crescimento. 
ENVIAR vidas para a Obra do Reino é o ápice do trabalho de um líder. Significa que ele realmente foi 
aprovado e conseguiu gerar frutos na proporção da expectativa de Deus. 

Todos na Célula deverão trabalhar pelo Reino, trazer convidados, falar do amor de Deus, auxiliar na 
preparação das atividades, etc. Mas somente ALGUNS poderão ser usados como líderes; não é tão fácil 
encontrar pessoas com capacidade de liderança. Quando essas pessoas aparecem, precisam ser 
tratadas e treinadas com objetividade; o Líder de Célula precisa ter essa sensibilidade para detectar os 
possíveis líderes e TRAZÊ-LOS PARA PERTO DELE imediatamente. 

 

COMO GERAR LÍDERES EM SUA CÉLULA? 

Tenha certeza de que o próprio Deus trará pessoas talentosas, com dons de liderança, para serem 
treinadas. É desejo do Senhor que a Célula se MULTIPLIQUE e, para tal, Ele mesmo trará pessoas com 
capacidade de liderança. 
 

O primeiro passo é ORAR pedindo ao Senhor para trazer essas pessoas com dons de liderança.   

O que Jesus nos mandou fazer? 

Mateus 9:38 _________________________________________________________________________ 

Esta deve ser uma das metas de oração de todo Líder de Célula: que Deus envie pessoas com 
capacidade de serem treinadas para liderança, com o objetivo de MULTIPLICAR a Célula. 

O segundo passo é saber identificar essas pessoas especiais e não desperdiçá-las. Achar um bom líder 
é como achar “uma agulha no palheiro”; não podemos desperdiçar essas pessoas quando elas 
aparecem. 

O terceiro passo é TRAZER PARA PERTO essas pessoas com possibilidades de se tornarem líderes. A 
única forma de forjar bons líderes é fazendo exatamente o que Jesus fez: TROUXE SEUS DISCÍPULOS 
PARA PERTO DELE.  

Alguém que você perceba ter possibilidade de atuar como liderança, deve ser imediatamente 
abraçada e envolvida nos trabalhos da Célula. Ela tem que ser “seu braço direito”; ela deve estar ao 
seu lado na hora de preparar as atividades, os estudos, as brincadeiras, os passeios, etc. O melhor 
treinamento acontece por OSMOSE (quando o aprendiz está ao lado de quem ensina e aprende pelo 
EXEMPLO). 

O quarto passo é estimular e acompanhar o TREINAMENTO APOSTÓLICO dessas pessoas. É preciso 
estabelecer os cursos que ela fará e acompanhar para que ela realmente tenha um bom 
aproveitamento dos cursos. 

O quinto passo é COLOCAR PARA FAZER. Quando chegar a hora, o Líder deve começar a dar 
oportunidade para que seu aprendiz FAÇA; ele tem que ter experiências na PRÁTICA. É a melhor forma 
de treinar um novo líder para, então, enviá-lo. 
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QUAIS AS QUALIDADES QUE VOCÊ BUSCA NUMA POSSÍVEL LIDERANÇA? 
 

Como Líder de Célula, você precisa estar sempre atento para detectar pessoas que possam ser 
treinadas para lideranças futuras. Existem alguns indícios que poderão lhe ajudar a descobrir essas 
pessoas especiais. Acreditem; elas virão. O próprio Deus se encarregará de trazê-las para que a sua 
Célula, no tempo certo, tenha condições de se MULTIPLICAR. 

1. Comprometimento com a Causa 

Dá para notar quando a pessoa tem interesse pelo Reino; são pessoas que gostam de servir, de ajudar, 
que se preocupam com a Célula e querem participar de tudo. Isso é um grande indício de liderança. 

2. Nível espiritual e intelectual 

Para ser Líder de Célula não é necessário ser um profundo conhecedor das Escrituras e nem ter curso 
superior, mas é necessário que a pessoa tenha, além de espiritualidade, um conhecimento básico. A 
pessoa precisa saber ler bem e interpretar bem o que está lendo. É o mínimo para que ela exerça sua 
função de liderança com eficácia. 

3. Bom testemunho 

O Líder de Célula precisa ter boa reputação e ser respeitado pelos demais. Isso é fundamental para 
que ele tenha liderança sobre as pessoas. Às vezes encontramos pessoas que são boas em quase tudo, 
mas não têm uma boa imagem perante as pessoas. Não vai dar certo. 

4. Capacidade de atrair pessoas 

Existem pessoas que são tremendamente especiais, mas NÃO GOSTAM de se relacionar com muita 
gente. São pessoas introspectivas, que gostam de ficar “na delas”. É claro que isso pode ser tratado, 
mas é essencial que um líder tenha a capacidade de atrair pessoas e se relacionar bem com elas, senão 
sua liderança será um fiasco. 

5. Obediência 

Como liderar uma Célula se a pessoa não for obediente? A submissão e obediência são as bases da 
vida cristã. Um líder, seja em que nível estiver, precisa saber obedecer para também ser obedecido. 
No Reino de Deus, “obedecer é melhor do que sacrificar”. Nunca pense em treinar para a função de 
liderança aquele que não sabe obedecer. 

6. Disponibilidade 

De que adianta uma pessoa ter todas as qualidades, se não tem tempo para servir a Deus? Você 
precisa investir em pessoas que tenham disponibilidade para a Obra do Reino. 

7. Maturidade emocional 

É também importante que um futuro Líder de Célula tenha equilíbrio emocional e domínio próprio. 
Certamente ele terá de lidar com pessoas de difícil trato e com situações que exigirão dele essa 
maturidade. 
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Lição 09: Entendendo o seu chamado 
 

É tremendamente importante compreender a grandeza do nosso chamado. Só assim encontraremos a 
motivação, a coragem e a determinação que precisamos para cumprirmos com excelência a nossa 
missão de liderar uma Célula. Algumas verdades precisam estar firmemente enraizadas em nossa 
mente, evitando qualquer interferência do inimigo em nosso trabalho para o Reino. 

1ª verdade: Você foi chamado para DAR CONTINUIDADE ao trabalho da Igreja Apostólica. 

É essencial termos a consciência de que estamos “dando continuidade” ao maravilhoso trabalho 
realizado por homens e mulheres de fé que viveram no passado. Eles nos deixaram um LEGADO e nós 
precisamos honrar esse legado cumprindo bem a nossa parte na missão (2 Timóteo 2:2).  

Você já deve ter visto aquela corrida olímpica em equipe, onde um atleta vai passando o bastão para o 
outro. Cada um tem a responsabilidade de conseguir o melhor tempo no seu trecho. É assim que 
funciona o trabalho de um Líder de Célula. Nos tempos antigos “eles” fizeram a parte deles. 
Enfrentaram muitos obstáculos e perseguições, mas conseguiram dar conta do recado. Hoje somos 
NÓS que estamos com o “bastão”; a responsabilidade é NOSSA. 

 Você consegue entender a grandeza dessa responsabilidade? Explique. 

2ª verdade: Você encontrará resistência. 

O Líder de Célula sequer pode imaginar que estará livre de perseguições; VAI HAVER RESISTÊNCIA por 
parte do inimigo (2 Coríntios 2:11). Não podemos aceitar a missão achando que vai ser moleza. Mas 
também é importante estar ciente de que HÁ UM DEUS QUE CUIDA DE NÓS. De um lado existem 
demônios que tentarão nos travar, mas do outro existem ANJOS DO SENHOR trabalhando a nosso 
favor. 

 Como você reage às dificuldades? 
 O que mais pode lhe trazer motivação na hora de enfrentar a resistência? 

Em qualquer área da sua vida você encontrará “resistências” e precisa estar pronto para vencê-las 
para, então, seguir em frente. Na Obra do Reino não é diferente; esteja pronto para derrubar gigantes. 

3ª verdade: Você é um EMBAIXADOR de Cristo. 

Cristo nos deu AUTORIDADE para pisarmos serpentes e escorpiões (Lucas 10:19). Não recebemos um 
espírito de covardia, mas de coragem e poder (2 Timóteo 1:7). Somos REPRESENTANTES DE JESUS aqui 
nesta terra (2 Coríntios 5:20), por isso Jesus afirmou que faríamos as mesmas obras que Ele fez e obras 
ainda maiores (João 14:12), porque Ele continuaria NOS USANDO para realizar seus grandes feitos. 

 Como você entende a AUTORIDADE de Cristo na sua vida? 

Quando um guarda entra no meio da pista e faz sinal para o motorista parar, o que o motorista faz? 
Ele PARA. Isso porque ele reconhece a autoridade do Estado que o guarda tem. Nada tem a ver com o 
próprio guarda, mas sim com a AUTORIDADE que está sobre ele. Na verdade, o guarda é um 
REPRESENTANTE DO ESTADO e, por isso, deve ser respeitado. O mesmo acontece com um Líder de 
Célula; ele é um REPRESENTANTE DE JESUS, revestido com a AUTORIDADE do próprio Jesus. 

Como Líder de Célula você tem a AUTORIDADE DE CRISTO para ministrar sobre a vida das pessoas, 
repreender enfermidades, expulsar demônios, abençoar relacionamentos, etc. 
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4ª verdade:  Deus estará com você; sempre. 

Isso dá uma enorme tranquilidade. É muito bom saber que o Senhor estará conosco em toda a nossa 
jornada, nos ajudando quando as coisas estiverem difíceis.  

Observem o que Deus disse a Josué, quando o enviou para conquistar Canaã – Josué 1:5,9 

 Você tem algum medo de se tornar líder? 
 Quais são os seus medos? 

É importante demais que você saiba que SUA CAPACIDADE VIRÁ DO SENHOR (2 Coríntios 3:5). Não 
precisa ter medo, porque o Espírito de Deus lhe dará as ferramentas para realizar seu trabalho. 

5ª verdade: Você será recompensado por seu trabalho. 

Jesus ensinou que nós devemos buscar EM PRIMEIRO LUGAR o Reino de Deus e as outras coisas nos 
serão acrescentadas (Mateus 6:33). Isso significa que ao priorizarmos os interesses DO REINO, Deus irá 
cuidar dos NOSSOS INTERESSES. É assim que funciona. 

Pode a Palavra do Senhor voltar vazia? Isaías 55:11 

6ª verdade: Você estará cumprindo o grande propósito do Senhor 

Tudo gira em torno do propósito divino. Desde os tempos mais remotos, todos os acontecimentos 
estão, de alguma forma, alinhados ao propósito de Deus. Impérios, reinados, guerras, personagens... 
tudo gira em torno desse grande propósito. Ao tornar-se um Líder de Célula você é imediatamente 
inserido em algo milenar. Você está contribuindo para que o propósito do Senhor se cumpra; isso não 
é pouca coisa. 

7ª verdade: Deus viu algo em você 

Muitos, infelizmente, acham que não têm competência para liderarem uma Célula. Isso é mais comum 
do que deveria ser, uma vez que a NOSSA CAPACIDADE VEM DE DEUS. É o Senhor que nos habilita e 
nos dá as ferramentas necessárias para que possamos servi-lo. Mas se você tem um chamado para ser 
Líder de Célula, é certo que Deus enxergou algo de bom em você. 

É comum encontrarmos pessoas na igreja que nos parecem mais inteligentes, mais conhecedoras da 
Palavra, mais comunicativas e bem mais preparadas para liderarem uma Célula. É possível que você se 
sinta bem pequenino diante dessas pessoas, mas a verdade é que Deus nem sempre pode usá-las. De 
repente, ninguém dá nada por você e nem você mesmo se sente pronto para exercer essa nobre 
função no Reino de Deus. Mas É VOCÊ QUE DEUS VAI USAR.  
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Lição 10: Em busca da maturidade 
 

Tão importante quanto a santidade, a obediência, o foco e outros valores que o Líder precisa 
desenvolver, é a MATURIDADE. Quase todos os problemas que a igreja enfrenta com as Células têm a 
ver com a imaturidade do líder. 

O que entendemos como MATURIDADE, no caso do Líder de Célula? Ora, maturidade é a capacidade 
do líder superar as dificuldades, sem entrar em colapso emocional. O líder precisa estar bem; precisa 
passar segurança e tranquilidade para seus liderados. 

QUANDO É IMPORTANTE A MATURIDADE?  

A resposta seria: SEMPRE. Mas existem algumas situações que exigem muita maturidade do Líder de 
Célula. Vamos citar algumas delas: 

1. Nas percepções espirituais 

O líder precisa ter maturidade para entender o que Deus está querendo dizer, nas diferentes situações 
que ele vai enfrentar. Isso não se aprende numa sala de aula; se consegue através de experiências 
espirituais. Quanto mais próximos de Deus estivermos, mais facilmente teremos condições de 
discernir as revelações espirituais que recebemos e COMO UTILIZÁ-LAS.  

2. Nos relacionamentos 

Nunca foi simples se relacionar com pessoas e, para complicar ainda mais, algumas delas só dificultam 
ainda mais as coisas. O Líder de Célula precisa ter maturidade e paciência para suportar essas pessoas 
e cuidar delas com amor e resignação, sabendo que está fazendo PARA DEUS. Muitas vezes será 
necessário relevar malcriações, intrigas, pirracinhas e outras infantilidades e tratar isso na hora certa e 
do jeito certo. 

3. Nas crises 

Sempre estaremos sujeitos a enfrentar momentos de crise na Célula, de um jeito ou de outro. Talvez 
um desentendimento entre os membros ou coisa parecida. O Líder precisa ter maturidade emocional 
para dominar suas emoções e encontrar soluções. 

4. Nas decisões 

As decisões que tomamos terão sempre uma consequência. Decisões certas, resultados positivos; 
decisões erradas, resultados negativos. O líder precisará tomar decisões rápidas e seguras. Para isso, 
deverá ter maturidade para avaliar as questões de forma isenta e inteligente. O que ele deve buscar 
sempre são os bons resultados para a sua Célula. 

5. Na obediência 

Não é tão fácil obedecer, quando se pensa de forma diferente. Também não é fácil ser repreendido 
por algo que fizemos errado. O líder precisa ter maturidade para se submeter às suas lideranças. 
Quando for corrigido, deve ter equilíbrio para receber a correção, sem ficar “de biquinho”, sem fazer 
pirraça e sem comprometer os trabalhos da Célula. 

6. Nas derrotas 

Numa guerra nós ganhamos e perdemos batalhas. No Reino também é assim; nós vencemos e 
perdemos batalhas. É claro que VENCER é sempre muito bom, mas também é preciso saber PERDER. 



 

24 CURSO DE LÍDERES - Células de Conexão 

Quando sofremos uma perda, logo nos recompomos, traçamos uma nova estratégia e SEGUIMOS EM 
FRENTE.  

O líder precisa ter maturidade para lidar com as possíveis perdas que terá que enfrentar. Não pode 
desanimar, perder o controle ou ficar nervoso. Ele deve saber que, NO FINAL, sempre vai vencer. 
Maior é Aquele que está conosco; o Dono da Obra que realizamos. 

7. No autoconhecimento 

O líder precisa SE CONHECER bem. A maturidade nos permite conhecer nossos próprios limites e 
também nossas próprias fraquezas. Isso nos ajuda muito a entender nossas dificuldades, insatisfações 
e fracassos. 

Por exemplo: Se você sabe que tem a tendência de se colocar como vítima nas dificuldades, será mais 
fácil agir de forma diferente. Se você sabe que é impaciente, vai controlar suas atitudes quando lidar 
com as infantilidades de um membro da Célula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


