
Capítulo 8
OS OBJETIVOS DE UMA CÉLULA 

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE LÍDERES



O que aprenderemos nesse capítulo?

• Qual a dificuldade em fazer discípulos 
• O que podemos fazer para encontrar nossos 

discípulos 
• Como treinar bons discípulos 



Uma célula tem 
cinco objetivos 
principais:

Hoje 
aprenderemos 
sobre este.

OBJETIVOS
DE UMA 
CÉLULA

Capacitação
e treinamento

de líderes

Evangelismo
 e integração

Pastoreio 
e discipulado

Comunhão e
edificação

Crescimento
e multiplicação



Capacitação e 
 Treinamento de Líderes

87



A principal responsabilidade de um líder de célula não é reunir 

pessoas,  mas treinar novos líderes, levando-os da imaturidade 

para a maturidade espiritual.

87

1. Nossa 
responsabilidade é 

fazer discípulos

2. Não adianta ganhar 
uma multidão se não 

prepararmos bons 
líderes para cuidar dela



- Você tem dificuldade em fazer discípulos?



FAZER DISCÍPULOS

81 e 82

Jesus fez isso, seu caráter e DNA espiritual foram enxertados em seus 
discípulos e, por isso, eles puderam dar continuidade àquilo que o Mestre havia 
começado.

é reproduzir quem somos em outras pessoas.

Treinar pessoas não tem a ver apenas com “ter seguidores”, mas com 
multiplicar nosso caráter e nosso DNA espiritual.



Precisamos 
ser imitadores 

de Cristo e 
assumir seu 

caráter e DNA 
espiritual.

JESUS NÓS NOSSOS 
DISCÍPULOS

Se tivermos o 
caráter de Cristo 
então poderemos 

multiplicá-lo, 
fazendo 

discípulos.

88

Caráter de Cristo



JESUS NÓS NOSSOS 
DISCÍPULOS

88

Uma das maiores dificuldades em fazer discípulos em nossos dias é o fato de 
estarmos “vivos" e ainda sermos tão diferentes do padrão de Jesus, ou seja, o 

fato de ainda existirem partes em nós que não foram crucificadas nem 
rendidas ao padrão de Cristo.

Caráter de Cristo
Nosso caráter



- Então como “morrer" e ter o caráter de Cristo?



JESUS NÓS NOSSOS 
DISCÍPULOS

88

Aprendendo dEle e entendendo, aceitando e vivendo uma vida de cruz, para 
ser como Ele e para apresentar homens perfeitos à Deus.

NÓS

Caráter de Cristo
Nosso caráter

Ter uma vida de cruz tem a ver com morrer para o pecado, abandonando as 
paixões carnais e a velha natureza (Romanos 6:6). Por isso, é comum



Não existe vida em Deus 
fora da cruz.

APÓSTOLO LUIZ FERNANDO DUARTE

Uma Frase
Uma Verdade



O que fazer para encontrar os nossos discípulos?

88 e 89

Jesus usou alguns critérios, que nós precisamos conhecer para saber usar também:

1. Chamou quem Ele quis (Marcos 3:13-15) 

2. Separou os que permanecem dos que desistem (João 6:60-66) 

3. Estabeleceu uma mesa (Marcos 3:14-15) 

4. Identificou os próximos (Mateus 26:36-46; Marcos 15:21-43; Lucas 9:28-36) 

5. Os expôs a desafios (Mateus 10:1-18) 

6. Separou quem “ouve a voz” de quem “ouve o coração” (João 13:21-29) 

7. Fez substituições quando achou necessário (Atos 1:21-26) 

8. Acrescentou mais um para fazer entender coisas que ninguém havia entendido 

(Atos 9:1-8)



Como treinar bons discípulos?

89

1. Treinando-os para uma visão, e não para 
uma organização

O discípulo deve ser treinado para cuidar bem de 
pessoas, e viver a missão proposta, não tendo 
como motivação primária assumir uma posição 
na Igreja nem ocupar um lugar de destaque na 

instituição.



Como treinar bons discípulos?

90

2.Conhecendo a porção de cada um deles

Com isso, para treinar líderes é necessário:

A. Pensar neles de forma individual 
B. Projetá-los 
C. Conhecer os limites de cada um deles 
D. Habilitá-los para atuarem dentro da área que Deus 

estabeleceu (2 Coríntios 10:13-15)



A crise de muitos líderes é tentar levar 
seus discípulos a um lugar onde eles 

não querem ir.
APÓSTOLO LUIZ FERNANDO DUARTE

Uma Frase
Uma Verdade



Como treinar bons discípulos?

90

3.Entendendo o tempo 
 das pessoas

Não podemos esquecer que 
as pessoas não são iguais, 
por isso não vale aplicar a 

mesma regra para todo 
mundo.

Como podemos discernir o tempo 
das pessoas? 

- Relacionando profundamente 
- Investindo tempo de qualidade (orando, 

lendo a Bíblia, ouvindo, aconselhando, 
avaliando diariamente os resultados) 
-Checando a motivação, a fé e o coração 

com o discipulado vida na vida.



Como treinar bons discípulos?

91

4.Desenvolvendo “o trabalho para o discípulo”, 
e não "o discípulo para o trabalho"

A crise de alguns líderes de célula é colocar seus líderes 
em treinamento para desempenhar as tarefas que dão 

alegria a si mesmos, mas não ao próprio discípulo.



AMOR, O ELO DA PERFEIÇÃO

91

Toda relação se tornará “mecânica” e 
superficial se não houver amor, por isso a 

capacidade de amar faz toda diferença na vida 
de um líder.



91

Como devemos amar um discípulo:

A. Investindo nele, inclusive a nossa própria vida (2 Coríntios 
12:15, Filipenses 2:17) 

B. Curando suas feridas e sentimentos, nos baseando 
sempre na verdade (Atos 20:27) 

C. Tendo compromisso com a saúde física, emocional e 
espiritual deles (2 Coríntios 12:14) 

D. Amando-os até o fim (João 13:1) 
E. Acreditando em quem eles são e/ou podem se tornar (2 

Coríntios 7:4)



Anote quantas das 5 características você tem em relação ao amor com seu 
discípulo,  e some como 20 “pontos" cada item. Assim, na soma deles você poderá 
analisar entre 0 e 100 como está seu nível de amor, e como você pode melhorar de 

acordo com o que aprendeu na aula.

- Baseado na lista anterior, você tem amado seu discípulo 
como deveria?



Quando conhecemos os nossos discípulos e 
discernimos o que Deus estabeleceu para 
eles, podemos ajudá-los a crescer com 

maior facilidade, e em todos os níveis: 
espiritual, intelectual, social e emocionalmente.

APÓSTOLO LUIZ FERNANDO DUARTE

Uma Frase
Uma Verdade



Os Objetivos de uma célula  
5 - Crescimento e Multiplicação

NA	PRÓXIMA	AULA	VEREMOS	SOBRE:


