
Capítulo 10
AS FUNÇÕES EM UMA CÉLULA 

PARTE 1 - O LÍDER DE CÉLULA



Existem algumas funções que são fundamentais para o bom 
andamento e desenvolvimento da célula. São elas: 

Vamos conhecer detalhadamente cada uma delas nos próximos capítulos desse manual. 



O LÍDER DE 
CÉLULA
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O LÍDER DE 
CÉLULA
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O líder de célula é a pessoa outorgada pelo pastor local para pastorear e se 
responsabilizar pelos membros de uma célula.

- Todos nós somos sacerdotes, mas todos precisam ser TREINADOS e estar 
debaixo de AUTORIDADE, e cumprir outros requisitos que veremos nessa aula.



O LÍDER DE 
CÉLULA
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Bons líderes não se estabelecem da noite para o dia, mas existe um processo de:

Discipulado

Prestação de contas

Planejamento

Treinamento

Capacitação

E esse processo demanda tempo 
e dedicação. Jesus treinou seus 

discípulos por 3 anos, e Paulo saiu 
para sua primeira viagem 

missionária após 14 anos de sua 
conversão, pois passou pelos 

processos.Como a nossa 
ESCOLA DE 
CÉLULAS



Provamos que amamos a 
Deus quando amamos aquilo 

que Ele mais ama: almas.
APÓSTOLO LUIZ FERNANDO DUARTE

Uma Frase
Uma Verdade
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A partir de qual idade é possível liderar?

Ponto
Importante

Uma célula pode ser liderada por pessoas de todas as faixas 
etárias, levando em consideração uma idade mínima, que 
seja possível adquirir responsabilidade. Desde adolescente, 
e desde que seja devidamente treinada e acompanhada, uma 
pessoa pode começar a liderar crianças ou até adolescentes 
da mesma faixa etária.
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A partir de qual idade é possível liderar?

Quando o assunto é liderança, há ainda outros dois critérios relacionados aos líderes, 
que nós precisamos observar: 

A. Liderança de pessoas casadas – É 

necessário que o casamento seja 
civilmente legalizado antes de assumir 
a célula, e que o casal atue junto na 
liderança, pois além de facilitar a vida 
prática familiar dos líderes, facilita 
também o cuidado com a célula, em 
s u p e r v i s ã o, a pa s c e nt a me nto e 
resolução de conflitos.

B. Liderança de pessoas solteiras – O 

ideal é que homens liderem homens, 
e mulheres liderem mulheres, pois, 

como o responsável pela célula, o líder 
deve estar pronto para ouvir desabafos, 
confissões e intimidades dos seus 
liderados, o que tornaria a relação 
homem-mulher conflitante e até 
mesmo propícia ao pecado. 

Veja mais sobre os tipos de célula e respectivos líderes nas páginas 127 e 128 



100 e 101

Para liderar uma célula não é necessário 
deixar o trabalho, o estudo nem uma 
ocupação secular. Mesmo que seja 
importante se dedicar à liderança, é 
perfeitamente possível conciliar com a 
realidade em que a pessoa vive.  

Pois a célula é um grupo pequeno, que 
facilita o cuidado mesmo para quem tem 
outras responsabilidades, o líder não 
lidera sozinho e até o local de trabalho 
pode ser uma oportunidade para que 
uma célula nasça e o Reino se 
estabeleça.



Quais requisitos 
básicos para se 
tornar líder de 

célula?
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Alunos, escrevam os itens que falaremos a seguir (são 11) 
e à medida que for aprendendo, analise quais você precisa 

adquirir ou melhorar como líder ou líder em treinamento!



1
O que vai fazer diferença em nosso cuidado é o quanto o nosso coração 

manifesta e revela o que temos aprendido, a partir de um bom treinamento 
e principalmente de uma vida com Deus.
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Relacionamento constante com Deus

O conhecimento é necessário, pois abre o caminho para 
a revelação. Mas ele sozinho não define que alguém 

conhece e tem um relacionamento constante com Deus. 

O que é revelação? Um descortinar, uma verdade 
atualizada para o momento que estamos vivendo, uma 
inspiração, sem a qual é impossível liderar pessoas.Entendendo

Melhor



Revelação é fruto de um relacionamento 
constante, íntimo e profundo com Deus. 

Nós jamais O conheceremos apenas com 
estudos porque Deus não é uma história, 

Ele é uma realidade.
APÓSTOLO LUIZ FERNANDO DUARTE

Uma Frase
Uma Verdade



1

Todo líder de célula deve ser IMITÁVEL 
(1 Coríntios 11:1, Hebreus 13:7) 

Deve se relacionar com Deus de tal 
forma que inspire os membros de sua 

célula. 

102

Relacionamento constante com Deus

Reflita… você tem sido 
inspiração para alguém em 

sua vida com Deus?



2
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Ter convicção do seu ministério

O apóstolo Paulo nos ensina que fomos chamados para uma vocação (2 Timóteo 1:9) que está baseada 
no propósito que Deus determinou para cada um de nós. Ele mesmo fala da sua vocação: pregador, 
apóstolo e mestre. Além disso, a Bíblia nos diz que Paulo também era profeta (Atos 13:1).

Conhecer nosso ministério é extremamente importante, porque viver sem esse entendimento é como 
caminhar a vida inteira e não chegar a lugar algum. Quando somos revelados em nosso ministério, 
nós descobrimos a verdadeira razão de viver, é como se uma luz acendesse e, a partir de então, nos 
desse uma direção a seguir.



Quem faz a coisa certa, 
atuando em seu desígnio,  

sempre sabe o que saber. 
APÓSTOLO LUIZ FERNANDO DUARTE

Uma Frase
Uma Verdade
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Conhecer seu campo de atuação

Nós não vamos nos orgulhar além de certos limites. Deus é quem põe os limites no nosso 
campo de trabalho, e ele nos deixou chegar até vocês em Corinto. Desde que vocês estão 
dentro desses limites, não fomos além deles quando chegamos até aí levando o evangelho 
de Cristo. Assim não nos orgulhamos do trabalho que outros têm feito em lugares que vão 
além dos limites que Deus nos deu. Pelo contrário, esperamos que a fé que vocês têm possa 
crescer e que nós possamos fazer um trabalho ainda maior entre vocês, sempre dentro dos 
limites que Deus tem posto para nós.

2 Coríntios 10:13-15 14  

Quando Deus nos chama, além de estabelecer o nosso propósito, Ele determina o 
nosso campo de atuação. Sendo assim, todo trabalho que vamos desempenhar no 

Reino está dentro dos limites que Deus estabeleceu para cada um de nós.

Leia sobre as crises que podem ser geradas nas pessoas que não 
conhecem a porção que receberam, na página 103.
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104

Conhecer seu campo de atuação

~�2^\^�_TaRTQT\^b�`dT�TbcP\^b�PcdP]S^�U^aP�S^�]^bb^�RP\_^�ST�PcdPÍÉ^.

0��Quando perdemos o nosso objetivo
1��Quando não temos respostas para as pessoas



Identidade não é apenas saber 
quem somos,  

mas principalmente saber  
quem não somos.

APÓSTOLO LUIZ FERNANDO DUARTE

Uma Frase
Uma Verdade
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Conhecer, entender e se comprometer com a visão da Igreja local

Como falamos, nós entendemos que uma visão é uma inspiração e um olhar singular que Deus dá a 
um homem para estabelecer algo novo. Baseado nisso, percebemos que é impossível edificar algo com 
pessoas que não possuem a mesma visão, uma vez que uma visão estabelece uma forma específica de 
alcançar e cumprir a vontade de Deus. 

Um líder de célula deve ser guardião da visão por entender que é ela quem o estabelece. 
Neste caso, ele adquire três responsabilidades sobre a visão:

A. Proteger – “Tomar a defesa, resguardar” 8, não permitir que pessoas distorçam ou 
ataquem os valores que a visão estabelece.
B. Guardar – “Ter em sua guarda, conservar” 8, cuidar para que não se perca.
C. Preservar – “Pôr em abrigo, resguardar” 8. 

Pense
Bem
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Conhecer, entender e se comprometer com a visão da Igreja local

A falta de comprometimento com a visão 
pode acontecer por três principais razões: 

A.Por fracassos anteriores 

B. Por “publicidade” negativa 

C. Por não conhecerem o “caminho” do líder



4
105 e 106

Conhecer, entender e se comprometer com a visão da Igreja local

Três fatores que fazem com que as pessoas 
vejam seus líderes de forma equivocada: 

•Influência maligna 
•Falta de maturidade 
•Ausência de dor de cruz
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Prestar contas

Como falamos, a prestação de contas existe para ajustar o caminho que percorremos para executar 
as tarefas, eliminando as imperfeições. O problema é que algumas pessoas enxergam prestação de 
contas como algo ruim, quando na verdade, prestar contas é estar protegido. Em nossa Igreja, nós 
entendemos que prestação de contas é mais do que repassar informações: é caminhar lado a lado, 
alinhar o coração e ajustar a motivação. 

Pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, 
mas também aos olhos dos homens.

2 Coríntios 8:21Está 
na Bíblia

A prestação de contas é essencial tanto nos aspectos pessoais da vida do líder, 
quanto em relação às pessoas que ele lidera. A partir da prestação de contas 
(através dos relatórios preenchidos e entregues em dia, e do relacionamento aberto e 
transparente com o líder de rede, pastor de área e de células), as informações sobre 
a saúde da célula e do líder podem ser analisadas e, se necessário, algum ajuste será 
feito.

Ponto
Importante
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Ser ensinável, moldável e submisso

Nós sabemos que não existem pessoas perfeitas, mas existem aqueles que se permitem ser tocados 
e mudados dia após dia. 

Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz.
João 13:15

Está 
na Bíblia

Uma pessoa ensinável é alguém que:

A. Está sempre disposta a aprender, porque entende que não é autossuficiente.
B. Assume sempre uma posição de humildade por não se considerar superior, mesmo tendo um cargo 
de autoridade. 
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Ter problemas do passado bem resolvidos

Uma realidade frustrante da liderança de muitas Igrejas é a de “doentes tentando curar doentes”, sendo 
que o próprio Jesus nos ensinou que é impossível “um cego guiar outro cego” (Lucas 6:39). Sendo 
assim, é necessário que antes de liderar uma célula, as “pendências” do passado estejam resolvidas, 
como processos de libertação (vícios) e cura da alma (traumas), problemas familiares (divórcios, 
relações não oficializadas pela lei), falta de perdão, desobediências e prática do pecado.

Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-
me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para 
o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus.

Filipenses 3:13-14
Está 

na Bíblia
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Ter vivências e experiências na célula

O líder de célula não deve “cair de paraquedas” na célula que vai liderar. Em nossa experiência com 
multiplicação, vimos que antes de assumir uma nova célula, a pessoa deve ser líder em treinamento 
e já estar cuidando daqueles que irá assumir ao multiplicar. Dificilmente uma multiplicação será 
bem-sucedida se o novo líder assumir pessoas com as quais nem se relacionava antes. Dessa forma, 
o ideal é que o futuro líder participe e/ou assuma o cuidado de pessoas, antes mesmo de ter sua 
própria célula.
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Ter maturidade

Dentro da nossa vida nós vivemos muitos processos, e cada um 
deles tem o objetivo de gerar maturidade em nós. Diante disso, 
entendemos que se nós deixarmos de passar pelos processos de 

alguma área em nossas vidas, certamente permaneceremos 
imaturos nas áreas que não vencermos. 

Nós acreditamos que viver com Cristo é reinar com Ele, e 
reinar exige de nós maturidade. O problema é que muitos 
ainda vivem como servos porque insistem em não crescer 

(Gálatas 4:1). Nós devemos buscar a maturidade e nos 
submeter aos processos porque há portas que não vão se 
abrir para nós enquanto não alcançarmos a maturidade.  



Todos que desejam liderar uma célula devem crescer em 3 áreas:

SABEDORIA ESTATURA GRAÇA

Processo de  
conhecer, 

experimentar e 
se tornar como 

Cristo. 

Ter sabedoria é 
ter o 

conhecimento 
sobrenatural e o 
discernimento 

da nossa relação 
com Ele.

Processo 
biológico. À 
medida que 
crescemos 

fisicamente com 
o passar do 
tempo, nós 

também 
crescemos em 

responsabilidade.

Graça é o favor 
de Deus que não 
merecemos, mas 

que, mesmo 
assim, Ele 

derrama sobre 
nós.  

Crescer em 
graça é aumentar 
nossos níveis de 
favor em Deus.
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Ser fiel e leal

Nós entendemos que existem algumas diferenças entre ser fiel e ser leal: 

A. Fiel é alguém comprometido com a visão da Igreja – Essa pessoa aprende, discipula, ensina a 
outros, repete a fala, tem um propósito firme e tem alvos ministeriais bem definidos. Não tem 
problema para ela cumprir suas funções e está aplicada em fazer sua célula dar certo.

B. Leal é aquele que está comprometido com a vida do seu líder, em todas as áreas, numa relação 
de intimidade e companheirismo. Ele é próximo, amigo, companheiro, recíproco e tem o coração 
completamente rendido.

Entendendo
Melhor

O ideal é que todo discípulo seja fiel e leal, mas sabemos que 
as pessoas são diferentes, por isso precisamos nos esforçar 
para gerar homens que sejam comprometidos com a visão e 
ligados emocionalmente aos seus líderes. 
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Ter o coração de servo

Não devemos pensar que os títulos que temos nos deixam em 
“patamares” e posições mais elevadas. Eles podem nos dar acesso à 

alguns lugares e pessoas, mas não nos tornam melhores.  

A “matemática” do Reino é diferente da matemática da Terra. No 
Reino, quanto maior somos, mais devemos servir (Mateus 20:25-26). 

Nós acreditamos que servir é “a atitude de disponibilizar a 
vida, colaborar, contribuir e se comprometer com o que 
Deus está fazendo”. Assim, não há limites para servir, 

quando estamos dispostos a cumprir a vontade de Deus 
para nós. 



QUAIS AS 
VANTAGENS 
DE SERVIR?

A. Servir nos faz ter uma vida abundante. 

B. Servir é uma prática de quem está no processo de 

crescimento espiritual. 

C. Servir tira de nós o sentimento de egoísmo.

111



- Dos 11 requisitos apresentados, quais você precisa desenvolver ou melhorar em 
sua vida como líder de célula?



1. Guardar a visão da Igreja. 

2. Gerar novos líderes de células. 

3. Edificar os membros da célula, levando-os da imaturidade para 
a maturidade, equipando-os em seus ministérios e levando a atuar 
no corpo. 

4. Multiplicar sua célula pelo menos uma vez por ano. 

Responsabilidades do líder de célula
no contexto geral



1. Ser frequente e pontual nas reuniões, como cultos, discipulados e orações. 

2. Auxiliar nos momentos de ministrações, como apelos. 

3. Estar atento aos visitantes que vão aos cultos, e recebê-los sempre com 
atenção. 

4. Supervisionar se todos os membros da célula estão frequentando os cultos, 
além de convidar os visitantes para participarem das reuniões no prédio. 

Responsabilidades do líder de célula
no contexto da Igreja



1. Orar diariamente por todas “as áreas” da célula. 

2. Estar na reunião da célula sempre com disposição e alegria. 

3. Fazer a reunião de planejamento da célula juntamente com os 
líderes em treinamento e o secretário (veremos a seguir como 
funciona essa reunião). 

4. Garantir que cada membro da célula seja discipulado e treinado 
na visão da Igreja. 

Responsabilidades do líder de célula
no contexto da célula

continua…



5. Garantir que o relatório da célula seja fielmente preenchido e entregue ao 
supervisor. 

6. Delegar tarefas e responsabilidades para os demais membros da célula, além 
de prestar contas e supervisionar para que sejam executadas com sucesso. 

7. Proporcionar vínculos de comunhão entre todos, desfazendo inclusive os 
problemas de discórdias e inimizades. 

8. Entrar em contato o mais rápido possível com os membros que faltarem à 
reunião.  

Responsabilidades do líder de célula
no contexto da célula

continua…



9. Visitar os membros e os visitantes da célula. 

10. Monitorar a assistência social exercida pelo diácono da célula 
ou pela pessoa responsável. 

11. Certificar-se com o anfitrião que o ambiente da célula esteja 
limpo e arrumado para a reunião. 

12. Lidar com pessoas “mais resistentes à verdade” individualmente, 
fora do contexto da reunião de célula.

Responsabilidades do líder de célula
no contexto da célula

continua…



13. Explicar a visão de forma clara para os integrantes da célula. 

14. Incentivar e trabalhar para que todos participem do Encontro 
com Deus. 

15. Coordenar a consolidação dos novos convertidos, garantindo que 
sejam discipulados e bem cuidados. 

16. Manter a célula conectada e alinhada à visão da Igreja.

Responsabilidades do líder de célula
no contexto da célula

continua…



17. Estabelecer práticas de orações, jejuns, atos proféticos e 
propósitos coletivos, estimulando os membros a orarem uns pelos 
outros e pelos visitantes.  

18. Juntamente com o líder em treinamento, ser o primeiro a chegar 
ao local da reunião para garantir que o ambiente esteja preparado, 
ajudar a receber as pessoas e ter um período de oração juntamente 
com o anfitrião, pedindo a Deus que encha a atmosfera da casa com 
a sua presença.  

Responsabilidades do líder de célula
no contexto da célula



As funções em uma Célula  
Parte 2 - Líder em treinamento, Secretário, 

Anfitrião, Facilitador e demais funções

NA	PRÓXIMA	AULA	VEREMOS	SOBRE:


