
CAPÍTULO 2
O RETORNO AO MODELO ORIGINAL



O que aprenderemos nesse capítulo?

• Como a igreja como Instituição / Organização nasceu 

• Como o crescimento da Igreja alcançou muitas camadas sociais 

• Como transicionar uma “mente de organização” para “mente de 

relacionamentos” 

• Como a visão que vivemos deve ser escrita, clara e se estabelecer no 

tempo certo 

• Os tipos de uma pessoa em uma Igreja em Células 

• Como precisamos gerar outros pais espirituais
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A Igreja enfrentou períodos de grandes perseguições, crises, problemas,  

mas sempre venceu todas essas oposições.  

Jesus nos ensinou, inclusive, que nem as portas do inferno poderão 

prevalecer contra sua Igreja (Mateus 16:18).

Depois da morte e ressurreição de Jesus, houve uma grande ascensão do 

evangelho. O Espírito Santo deu autoridade aos apóstolos e, 

consequentemente, eles passaram a influenciar uma geração inteira a 

ingressar na missão poderosa chamada Igreja. 

se elevou, cresceu
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A igreja “entrava” em qualquer lugar e ter acesso a todas as camadas sociais. 

Diante disso, o império Romano começou a olhar para essa realidade de forma política e 

ameaçadora.

Constantino (imperador Romano na época) propôs uma mudança na estrutura da igreja

Ao invés de ter uma comunidade de 
famintos por Cristo pregando o 

evangelho simples, poderoso e vivo nas 
ruas

Construção de templos, salário para os 
líderes e a fusão do Estado com a Igreja.
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CONSEQUÊNCIAS DA MUDANÇA  - De Igreja Primitiva para Organização:

A Igreja Neotestamentária era viva, transformadora e tinha um 

crescimento contínuo (Atos 2:42-47), mas se tornou uma estrutura 

baseada em coisas, cargos e tarefas. A diferença é que no Antigo 

Testamento, a base era a cultura judaica; e agora, a cultura romana. 

A Igreja deixou de ser um Organismo e se tornou uma Organização1
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CONSEQUÊNCIAS DA MUDANÇA  - De Igreja Primitiva para Organização:

Como vimos anteriormente, a Igreja se reunia nas casas e no Templo. Além disso, em todos os 

lugares havia manifestação do poder de Deus curando, libertando, transformando e salvando 

pessoas. Porém, nesse período, a Igreja passou a se reunir apenas em prédios grandiosos e 

bem ornamentados, que foram chamados de templos e passaram a ser considerados como 

lugares sagrados.

Foi nesse ponto que houve uma 
inversão de valores:  

quando as coisas começaram a ser mais 
valorizadas do que as pessoas.  

As reuniões nas casas foram extintas2



"Quando há uma supervalorização das coisas, 

o que realmente tem valor passa a ser tratado 

como irrelevante.”

APÓSTOLO LUIZ FERNANDO DUARTE
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CONSEQUÊNCIAS DA MUDANÇA  - De Igreja Primitiva para Organização:

No Antigo Testamento o sacerdócio estava restrito à Tribo de Levi 

(Deuteronômio 18:1-2) e com o nascimento da Organização, o sacerdócio se tornou 

responsabilidade do Clero, dando início ao sistema que chamamos de clericalismo, 

no qual os clérigos eram os líderes, executavam todas as funções e assumiam os 

cargos, pois eram os únicos que possuíam o conhecimento das Escrituras. 

Enquanto os leigos eram apenas “ouvintes” que frequentavam as reuniões. 

O sacerdócio se tornou restrito novamente3
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CONSEQUÊNCIAS DA MUDANÇA  - De Igreja Primitiva para Organização:

A adoração no Antigo Testamento estava restrita aos sábados e, agora, foi 

inaugurado um novo dia: o domingo. Esse foi o dia definido por 

Constantino para o descanso dos cristãos. 

Restringiram a adoração a um dia específico4



Depois de tantas mudanças feitas na 
Igreja, a transformando em 
organização, o que fazer?

O MAIOR DESAFIO DE UMA IGREJA EM CÉLULAS É : 

PROMOVER UM RESGATE DO MODELO ORIGINAL 
ESTABELECIDO POR JESUS.
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Como retornar ao Modelo Original?

• Haver uma desconstrução em tudo que aprendemos como Igreja nos 

últimos anos para que haja uma construção do padrão que Deus 

estabeleceu. 

• Experimentando de uma renovação de mente (Romanos 12:1) 

• Transicionando a “mente de instituição” para uma “mente de 

relacionamentos” (veremos a forma certa de fazer essa transição nos 

próximos slides)
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Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. 
Colossenses 3:14

Como fazer a transição de 
“mente de instituição” para 

uma “mente de 
relacionamentos”?

1. DEVEMOS AMAR AS PESSOAS

Cobrir, tapar, envolver, recobrir, 

vestir paramentando-se.

O amor é a maior motivação de Deus em nos salvar, nos aproximar dEle novamente (João 3:16; Romanos 

5:7-8) e manifestar sua bondade e misericórdia sobre as nossas vidas. Mas sabemos que existe um ataque 

violento do inferno ao amor para esfriá-lo até que desapareça. A questão é que se nós cedermos a esse 

ataque, então não haverá razão de sermos Igreja.
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Como fazer a transição de 
“mente de instituição” para 

uma “mente de 
relacionamentos”?

2. É FUNDAMENTAL NOS PROPOR A 
CAMINHAR JUNTOS

Caminhar juntos é: 

A.Permanecer perto 

B.Estar ao alcance para quando houver necessidade 

C.Desenvolver um relacionamento sólido e constante 
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Como fazer a transição de 
“mente de instituição” para 

uma “mente de 
relacionamentos”?

3. APRESENTAR A VISÃO DE FORMA CLARA
Nós entendemos que uma visão é o plano ou a vontade de Deus para uma pessoa ou 
uma igreja específica. É uma inspiração, um olhar singular que Deus dá a um homem 
para estabelecer algo novo. A visão define a Igreja e estabelece o foco, dando sentindo 
a tudo o que fazemos, por isso sem ela nos tornamos como uma instituição.

O texto que lemos em Habacuque nos revela três coisas muito importantes sobre uma visão: 

A. A visão deve ser escrita – Como um desenho ou um trilho onde é apresentado: o caminho que devemos 

percorrer, o que vamos nos tornar,  o que vamos construir, o tempo que devemos nos manifestar. 

B. A visão deve ser clara – O plano específico de Deus deve ser bem compreendido, pois não adianta termos 

um trilho se quem vai passar por ele nem sabe que ele existe ou não entende o que ele representa. 

C. A visão tem um tempo determinado para se estabelecer – Para uma visão se tornar clara, é necessário 

um tempo. Por exemplo, em nossa realidade, a visão que vivemos na Vida e Paz Church não nasceu hoje. 

Ela é fruto de mais de 20 anos de experiências, erros, acertos, revelação de Deus e discernimento daquilo 

que Ele deseja construir através das nossas vidas.

Leia Habacuque 2:2-3



- Alguma vez você já confrontou alguém, ou aconselhou e 
percebeu que a pessoa não recebeu a verdade na mesma 

“velocidade” e intensidade que outra que também foi 
aconselhada ou confrontada?
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Nem todo mundo tem o mesmo “tempo de resposta”. 

Aprendendo com Jesus:Jesus teve que lidar com essa realidade no convívio 

com os seus discípulos, que discutiam sobre quem seria o maior (Lucas 

9:46-48), que mandavam alguém com necessidades se calar, ao invés de 

atende-lo (Mateus 15:23), que queriam despedir as multidões com fome, ao 
invés de alimentá-las (Mateus 14:15) e que dormiram quando deveriam vigiar 

(Mateus 26:40). 

No entanto, as limitações, a imaturidade e as debilidades dos discípulos 

não fizeram com que Jesus desistisse deles, ao contrário, a Bíblia nos 

ensina que Ele os amou até o fim (João 13:1). Nenhum dos seus discípulos 

se perderam, a não ser aquele que decidiu trair (João 17:12).

Precisamos para isso: 
- ENTENDER e RESPEITAR as 

limitações dos discípulos. 
- Termos convicção do caminho 

que percorremos. 
- Discernirmos a capacidade de 

cada pessoa absorver 
mudanças.

Como fazer a transição de 
“mente de instituição” para 

uma “mente de 
relacionamentos”?

4. É NECESSÁRIO ENTENDERMOS AS 
LIMITAÇÕES



OS TIPOS DE PESSOAS 
EM UMA CÉLULA
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Em uma célula pode haver diferentes “tipos” de pessoas, por isso é fundamental 

que os líderes as conheçam, ouçam sobre as suas motivações e tenham 

discernimento para saber quem é cada uma delas. Isso é fundamental para que 

o cuidado necessário seja estabelecido na medida certa, para conduzi-las ao 

propósito.
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Além disso, no processo de conhecer as pessoas e no 
tempo em que cada uma delas é inserida em nossa 

liderança, também precisamos tomar alguns cuidados, 
como: 

1. Saber até onde ir com cada uma delas 

2. Não nos precipitar com julgamentos 

3. Acreditar que em algum momento elas podem mudar 
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E quando falamos que existem diferentes tipos de pessoas, 
nos referimos a: 

1. Seguidores 

2. Liderados 

3. Discípulos  
(o que inclui líder em treinamento, Timóteo e sucessor) 
4. Filhos espirituais 
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SEGUIDORES
Os seguidores são aqueles que comumente, chamamos de “multidão”. Eles 

frequentam a célula e/ou o culto apenas em busca do que Jesus pode fazer, 

porque querem apenas usufruir dos milagres e comer “do pão e do peixe” (João 

6:34), mas não se comprometem. 

O que atrai o seguidor é a “novidade”, a possibilidade de ter ou alcançar um 

desejo. Eles não estabelecem vínculos profundos, por isso, quando escutam 

algo ou percebem um comportamento que confronta seu jeito de pensar, 

eles procuram outros líderes para seguir. 
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LIDERADOS

De uma maneira geral, o que diferencia os liderados dos seguidores é que 

eles geralmente permanecem na célula, porque amam a célula e o líder, e 

até cooperam para o seu crescimento. Mas, embora contribuam não 

estão interessados em assumir responsabilidades e não estão dispostos a 

se tornarem líderes um dia. Além disso, restringem o acesso dos líderes à 

suas vidas.
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DISCÍPULOS
Líder em Treinamento 
Timóteo 
Sucessor

o que inclui:

- Segue os passos do mestre, e tem sua carga genética devido a relação. 

- Está comprometido com os ensinamentos e é responsável por ecoar e 

perpetuar o que aprendeu às próximas gerações. 

- A relação do discípulo e discipulador está condicionada ao aprendizado, 

depois que aprende; coloca em prática mas nunca se desvincula de sua 

fonte. 

- Ser discípulo é uma condição e não um estado - Podemos ser discípulos 

enquanto quisermos. Assim, para continuar sendo discípulo de alguém, 

precisamos permanecer em seus ensinamentos e manter o coração rendido.

Jesus 
comissionou 72 

discípulos, mas 12 
permaneceram.
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DISCÍPULOS
Líder em Treinamento 
Timóteo 
Sucessor

o que inclui:

- Entre os discípulos existem alguns que se tornarão 

ainda mais próximos e aprenderão o caminho de se 

tornarem grandes líderes. 

- A relação do Líder com o Líder em treinamento está 

baseada: no treinamento e capacitação para uma 

missão e na lapidação para exercer o trabalho com 

maestria. 

Jesus tinha os 12 
discípulos, mas entre 
eles haviam três que 

participavam com 
Ele de momentos 
mais específicos. 

Josué foi um líder 
em treinamento 

excepcional.  



33 e 34

DISCÍPULOS
Líder em Treinamento 
Timóteo 
Sucessor

o que inclui:

- Podemos chamar nossos discípulos também de: 

-  “Timóteos” usando o exemplo bíblico do discípulo do apóstolo Paulo 

(Atos 16:1-3)  

- Sucessor - Indicando alguém que irá nos suceder, que caminhará 

conosco e dará continuidade ao que construímos e sonhamos. 
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FILHOS ESPIRITUAIS

- São aqueles que fazem uma aliança de coração com seu líder (pai 

espiritual) 

- Não estão em busca de presentes e sim de herança. 

- Passa pelo processo de maturidade para se tornar também um pai 

espiritual.
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Quando o filho se torna pai
- A paternidade além de ser uma relação, está diretamente relacionada a destino, 

cuidado, prestação de contas e ensino.  

- Embora ser filho realmente seja um estágio da paternidade, esse não é o estágio final, 

precisamos dar frutos como diz em João 15:16. 

- Na Bíblia podemos ver histórias de pais e filhos, onde havia uma realidade de 

treinamento e ensino, além da relação: 

- Davi (1 Samuel 16:19, 17:15) 

- Filhas de Jetro (Êxodo 2:16) 

* Leia o exemplo da história na fazenda, na página 36. 



A IGREJA EM CÉLULAS

NA PRÓXIMA AULA VEREMOS SOBRE: 

Vivendo em Comunidade


