
Capítulo 12
A REUNIÃO DA CÉLULA 

PARTE 1 - Características de uma Reunião de Célula
CADA CASA UMA EXTENSÃO DA IGREJA



O que aprenderemos nesse capítulo?

• O lugar ideal ideal para uma célula e suas 
características.

• As características que devem estar presentes na 
reunião da célula.

• Outros formatos da reunião da célula.
• O que é o mergulhados.
• Os tipos de células.
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nem se dirá: ‘Aqui está ele’, ou ‘Lá está’; 
porque o Reino de Deus está entre vocês” 
Lucas 17:21.
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Como vimos, uma das características da Igreja 
Neotestamentária era o fato dela se reunir nas casas, além 
do Templo. Esse texto de Lucas 17:21 nos diz que o Reino 
de Deus chega onde nós chegamos, pois agora, ao invés 
de templos, prédios e construções, nós mesmos somos 
portadores desse Reino, o que faz da célula uma extensão 
do Reino.
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ONDE A CÉLULA SE REÚNE?

O ideal é que as células se reúnam em casas, num 
ambiente familiar, onde haja conforto, intimidade, 
privacidade, liberdade e uma atmosfera espiritual leve. 

Há pessoas que fazem a reunião na garagem ou do lado 
de fora da casa, mas nós recomendamos que seja feita 
na sala, de maneira que os integrantes da célula possam 
se sentir mais próximos e mais aconchegados  como em 
uma “reunião com a família”.



Uma célula pode se reunir também em outros locais, 
como empresas (no horário do almoço), escolas (nos 
intervalos), salões de festas (em condomínios), 
restaurantes, sorveterias parques e praças.

Nesses casos, quando as reuniões não acontecem nas 
casas, elas podem sofrer alterações em relação ao 
formato padrão estabelec ido, para atender à 
necessidades das pessoas que se reúnem naquele local, 
por exemplo: em período de férias, dias com alteração no 
clima, datas comemorativas. 
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Uma célula em ambientes fora de casa deve ser “temporária”, 
estratégica ou Evangelístico, para que ela não perca a razão 
de existir e se torne mais um culto em um lugar diferente.
Por isso, é fundamental que as pessoas que aceitam a Cristo 
através dessas reuniões sejam encaminhadas a uma célula 
que acontece nas casas, onde poderá ser acompanhada de 
forma mais específica e participar de uma reunião num 
ambiente mais aconchegante e bem preparado para recebe-la.  
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Em algumas igrejas, as células não têm um local fixo para 
acontecer e, por isso há um rodízio nas casas dos irmãos, 
acontecendo semanalmente em casas e horários 
diferentes.

No entanto, é muito importante que a reunião da célula 
aconteça semanalmente com DIA, HORA e LOCAL FIXOS 
e, de preferência, não dure mais que uma hora. 
Isso contribui para que o grupo tenha IDENTIDADE. 
CONSTÂNCIA e REGULARIDADE.

QUANDO A CÉLULA SE REÚNE?
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A reunião da célula acontece regularmente uma vez por 
semana, e não deve ser adiada ou cancelada sem a 
orientação ou a autorização do líder de rede e/ou pastor de 
células.
Porém, a vida da célula não se limita a essa reunião, mas 
acontece a semana inteira, dia a dia, na escola, no trabalho, 
no shopping, na caminhada, no lazer, durante uma partida de 
futebol, num churrasco, em visitas, em estudo da Palavra. 
Enfim, a célula está acontecendo sempre que os irmãos se 
encontram. 



Célula não é um 
método, é um estilo de 

vida.
APÓSTOLO LUIZ FERNANDO DUARTE

Uma Frase
Uma Verdade
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A Oficina de Mestres ou alguém capacitado e 
comprometido com a visão, prepara um esboço para ser 
ministrado nas células, com base na Pregação do Culto 
de Domingo. 

Sendo assim, o esboço é uma forma de reafirmar as 
verdades que foram ministradas no culto, as mantendo 
vivas para todos que participam da célula.

 

O QUE É MINISTRADO NA REUNIÃO DE 
CÉLULA?
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REUNIÃO DE PLANEJAMENTO - Ela acontece nos dias que antecedem a 
reunião principal da célula e tem como objetivo: 

1.Orar pelos 
alvos da 
célula, e 

reafirmá-los.
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Reunião de Planejamento

2. Averiguar e 
corrigir falhas 
cometidas na 

reunião de célula ou 
na semana anterior.
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3.Delegar funções, 
como quem será 
responsável pelo 

lanche, compartilhar 
a palavra, fazer o 

momento de louvor 
ou a dinâmica.

Reunião de Planejamento
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4. O secretário pode apresentar o 
relatório da célula para analisarem 
e buscarem soluções para possíveis 

problemas e faltas, como um 
visitante que não retornou à célula e 

não recebeu uma visita de 
consolidação.

Reunião de Planejamento
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5. Se o esboço já estiver disponível, 
pode ser o momento de tirar 

dúvidas e compartilhar ideias 
criativas sobre como cada momento 

será desenvolvido na célula. 

Reunião de Planejamento
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O ideal é que participe da reunião de 
planejamento o líder, o líder em 

treinamento e o secretário, mas se 
houver membros maduros e 

dispostos, nada os impede de fazer 
parte também. 

Reunião de Planejamento
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Características da Reunião da Célula

1. Informalidade

A reunião de celular deve ser um momento leve e sem muitas 
formalidades. Também devemos tomar cuidado com o excesso de 
“enfeites e decorações” para que eles não tragam para a casa um 
aspecto de “Igreja” ou até mesmo de festa.

A reunião da célula não é um “mini culto”, por isso não é obrigatório 
repetir algumas formalidades que acontecem no prédio, como sempre 
apagar as luzes ou permanecer em pé no momento do louvor
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2. Criatividade

O líder deve ter discernimento e sensibilidade ao tipo de 
pessoas que ele lidera, para criar mecanismos dentro do 
esboço, como testemunhos, dinâmicas e ilustrações que 
possibilitem o envolvimento de todos e facilitem a 
compreensão do que está sendo ministrado.



3. Unção
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Nós entendemos que unção é a capacitação sobrenatural 
dada por Deus para o desempenho de uma função ou um 
ministério, é uma “capacidade de atrair”.

Numa reunião de célula com unção, não ha cansaço nem 
desânimo que impeça as pessoas de receberem a 
ministração, porque elas são renovadas. A unção abre o 
caminho para que a palavra flua livremente no coração 
das pessoas.



4. Alegria
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O ambiente alegre de uma célula já é o primeiro convite para 
que os visitantes retornem. Por isso as pessoas responsáveis 
pela reunião da célula devem entender a importância de servir 
ao próximo, mesmo que estejam passando por um momento 
de crise em sua vida pessoal ou que seu dia tenha sido muito 
difícil. 

Um dia mal pode ser uma tentativa do diabo de impedir que a 
célula aconteça, por isso não dê lugar a ele (Efésios 6:13; 
Tiago 4:7) e mantenha firme a sua fé e a sua paixão.
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Uma boa “receita” que podemos colocar 
em prática no dia da reunião de célula, é 
estabelecermos um relacionamento com 
Deus nas primeiras horas do dia, lendo a 
Bíblia, orando e adorando.



5. Manifestação da presença de Deus
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Deus se revela quando nos reunimos em nome dEle; e 
sua revelação pessoal nos envolve em sua presença e 
sua Glória.

Na célula, podemos tomar posse dessa promessa e 
receber a presença de Deus em nosso meio, se revelando 
de forma única e especial.



Outros formatos da 
reunião de célula  
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1. Micro células 

Esse formato é uma opção para quando uma célula 
ultrapassa a quantidade de integrantes ideal, mas ainda não 
está pronta para multiplicar.

O termo micro se refere a algo "pequeno" e é utilizado 
porque, nesses casos, as pessoas passam a se reunir 
separadamente em grupos menores e em cômodos 
diferentes da mesma casa, no mesmo dia e no mesmo 
horário. 
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Com isso:
A. As linhas de comunicação conseguem ser mais eficientes
B. O líder consegue acompanhar de perto cada grupo
C. Todos podem compartilhar, serem ouvidos e edificados

Nesse período, o líder de célula deve entender que é uma 
excelente oportunidade para preparar novos líderes, os 
ensinando a ministrar a palavra na micro célula e a apascentar 
as pessoas do grupo menor.
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1. Macro células 

O formato da reunião que chamamos de macro célula é a 
união de todas as células da mesma rede, no mesmo 
local, dia e horário (falaremos melhor sobre rede ainda 
nesse manual).
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Pontos importantes sobre uma reunião de macro célula:

A. Todos os momentos da reunião de célula também 
devem acontecer na macro célula.

B. Cada líder de célula pode ser responsável por uma 
parte da macro. Por exemplo, um líder de célula aplica a 
dinâmica, outro líder de célula ministra a oferta, e assim 
por diante. Já o momento do louvor pode ser realizado 
com a união de todas as pessoas que já ministram em 

suas células.
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Pontos importantes sobre uma reunião de macro célula:

C. O momento de comunhão e lanche também deve ser 
preparado com antecedência, de forma que todas as 

células contribuam, se organizem e preparem tudo que 
for necessário para que o lanche seja suficiente para 

todos.



126

Pontos importantes sobre uma reunião de macro célula:

D. O local onde será realizado a macro célula 
deve:• Ser bem organizado, limpo, podendo ter 

recursos visuais e decorativos• Comportar todos os membros
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Pontos importantes sobre uma reunião de macro célula:

E. Esse formato de reunião deve ser 
feito esporadicamente.

F. Os visitantes que forem a primeira 
vez na macro célula, devem ser 

acolhidos e redirecionados para uma 
célula.

 



Mergulhados  
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Além da macro célula, nós temos o “Mergulhados”, 
que é uma grande festa de comunhão, edificação, 
celebração e união de todas as célula de todas as 
redes no prédio da Igreja.

O ideal é que o “Mergulhados” aconteça a cada dois 
meses, mas cada Igreja tem a liberdade de definir 
esse tempo, baseado em sua realidade.



Tipos de células   
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Em nossa realidade, nós geralmente organizamos as células por faixa etária
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1. Crianças
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A. 0 a 3 anos - As crianças dessa idade devem participar 
da reunião de célula junto com seus pais, ou seja, os 
pais as levam para a reunião de célula que eles 
participam. 

Em casos de células de adultos que tenham mais de duas 
crianças nessa faixa etária, embora não seja obrigatório, o 
líder pode estabelecer alguém que auxilie os pais no 
cuidado dessas crianças  durante a reunião, para que o 
ensino, a participação e o aprendizado não sejam 
comprometidos.
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B. 4 a 8 anos - A reunião de célula acontece no mesmo 
endereço, dia e hora em que seus pais se reúnem, mas 
ambientes diferentes (micro célula).

C. 9 a 12 anos - Menino - O líder também deve ser um 
menino ou homem, e a reunião de célula acontece em dia 
e local específicos. 

D. 9 a 12 anos - Meninas - A líder também deve ser uma 
menina ou mulher, e a reunião de célula acontece em dia 
e local específicos.  
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2. Adolescentes
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A. 13 a 17 anos - Meninos - O líder também deve ser um 
menino ou homem, e a reunião de célula acontece em 
dia e local específicos.

B. 13 a 17 anos - Meninas - A líder também deve ser uma 
menina ou mulher, e a reunião de célula acontece em 
dia e local específicos.

C. 13 a 17 anos - Mista - Os líderes devem ser um casal, e 
a reunião de célula acontece em dia e local específicos. 
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3. Jovens e Adultos Solteiros
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A. 18 anos acima - Homens - O líder também deve ser 
homem, e a reunião de célula acontece em dia e local 
específicos.

B. 18 anos acima - Mulheres - A líder também deve ser 
uma mulher, e a reunião de célula acontece em dia e 
local específicos.

C. 18 anos acima - Mista - Deve ser liderada por um casal 
casado, e a reunião de célula acontece em dia e local 
específicos.
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4. Adultos casados ou viúvos
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A. Casais - Mista - Deve ser liderada por um casal 
casado, e a reunião de célula acontece em dia e 
local específicos.

B. Viúvos - Mista - Deve ser liderada por um casal 
casado, e a reunião de célula acontece em dia e 
local específicos.



Na próxima aula aprenderemos sobre:

• O s s e i s m o m e n t o s m o m e n t o s 
fundamentais em uma reunião de célula.

• Como fazer cada um desses momentos.


