
Capítulo 4
POR QUE VIVEMOS EM CÉLULAS?



O que aprenderemos nesse capítulo?

• Como as reuniões em casas seguem o modelo bíblico 
• A Igreja como organismo cresce e se multiplica 
• Através das células as pessoas podem ser cuidadas, 

restauradas e transformadas 
• As células são o melhor ambiente para as pessoas descobrirem 

e desenvolverem seus ministérios e serem valorizadas 
• E outros fatores que fazem com que as células sejam essenciais 

para nosso relacionamento e edificação uns com os outros



Uma célula é um lugar onde cada ovelha pode 
ser pastoreada de perto e através do 

relacionamento vida na vida, podemos ser 
curados, transformados e restaurados.
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1 - É um modelo bíblico.

ANTIGO TESTAMENTO NOVO TESTAMENTO
Êxodo 18:21

Nesse texto podemos ver uma multidão (600 
mil homens, sem contar mulheres e crianças) 

peregrinando no deserto. Moisés passava 
muito tempo ouvindo e julgando as suas 

causas, mas seu sogro Jetro ao ver o cansaço 
dele em guiar o povo sozinho, aconselhou que 

escolhesse e estabelecesse líderes para que 
todos fossem bem cuidados.

Jesus reuniu um pequeno grupo de 12 
homens, com os quais se relacionou de forma 

profunda, e os treinou para que fizessem o 
mesmo com os outros.

Marcos 3:13-15
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1 - É um modelo bíblico.

NOVO TESTAMENTO

Jesus ensinava em todos os lugares por onde passava, como 
templos, sinagogas e até pelas ruas. Porém, uma realidade especial 

é que grande parte do seu ministério acontecia nas casas.
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1 - É um modelo bíblico.

Jesus viveu três anos do seu ministério treinando, equipando e forjando 
os seus 12 discípulos, mas não deixava de exercer seu papel na multidão.  

PENSE BEM

Assim também deve ser na nossa vida como líderes de célula, exercer o 
cuidado com os membros mas não esquecer de “tocar a multidão” (as 

pessoas que ainda não estão inseridas no contexto da célula e/ou Igreja). 
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2 - Assim como um corpo (organismo), 
a Igreja cresce e multiplica.

Assim como no corpo humano, quando as células se desenvolvem 
e passam pelo processo de multiplicação, outras são geradas; a 
Igreja também cresce através da multiplicação de células 
sadias, nas quais cada membro é acompanhado e cuidado de 

perto, discipulado e treinado para assumir outra célula. 



- Se você pudesse realizar um desejo de alguém que você 
ama, o que você estaria disposto a fazer para que ele se 

cumprisse?



- Você sabia que na Bíblia, existe um versículo que expressa 
um desejo de Deus?



Isso é bom e agradável perante Deus, nosso 
Salvador, que deseja que todos os homens 

sejam salvos  e cheguem  
ao conhecimento da verdade. 

1 Timóteo 2:3,4

- Reflita um pouco, em como você pode mudar e agir para 
que esse desejo de Deus se cumpra?

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1tm/2/3,4+
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2 - Assim como um corpo (organismo), 
a Igreja cresce e multiplica.

FOCO NA CÉLULA

Muitas vezes olhamos para nossas células e tudo que vemos 
são impossibilidades e um pequeno grupo que se reúne há 

um tempo e não cresce. 

Mas, a maioria das Igrejas do nosso ministério Vida e Paz 
Church começaram com uma célula, que cresceu, expandiu e 

em seguida passou a também se reunir nas reuniões de 
culto. 

Então, a partir de hoje, olhe com outra perspectiva para 
sua célula, sabendo que amanhã ela pode ser tornar 

uma multidão de filhos semelhantes a Jesus.
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3 - É uma comunidade de cuidado, 
restauração e transformação.

Existe uma demanda de pessoas que necessitam de salvação, e a Igreja 
não pode ser omissa em relação à sua responsabilidade de 

corresponder e suprir essa demanda.

Em todos lugares existem pessoas: 
- Que precisam de cura 
- Que precisam de libertação 
- Que precisam de uma palavra de vida e restauração
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3 - É uma comunidade de cuidado, 
restauração e transformação.

Na realidade, o cuidado “de perto” que acontece nas células permite 
que as pessoas sejam conhecidas como realmente são, e não apenas em 

uma na multidão.  

Dessa forma todos podem ser discipulados e apascentados de perto, e 
receber ajuda no nível pessoal; pois a realidade de poder falar e 

compartilhar, contribui no processo de ensino, aprendizagem, cura e 
edificação das pessoas.
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4 - É a melhor maneira de treinar 
discípulos e novos líderes.

- Treinar discípulos

Nós acreditamos no Ministério Quíntuplo (Efésios 4:11) como o 
padrão para treinar cada discípulo para o exercício do seu chamado, 
afim de que cada um desempenhe o seu papel, promovendo a 
edificação e o crescimento do corpo.  

As células são o melhor ambiente para as pessoas descobrirem e 
desenvolverem seus ministérios.
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4 - É a melhor maneira de treinar 
discípulos e novos líderes.

- Treinar novos líderes

Na célula, as pessoas são treinadas na prática, no dia a dia e nas 
necessidades específicas, por exemplo, através de: 

A. Visitas 
B. Acompanhamento de novos convertidos 
C. Oportunidades em compartilhar a palavra e ministrar uns aos outros 
D. Relacionamentos
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4 - É a melhor maneira de treinar 
discípulos e novos líderes.

O FOCO É REPRODUZIRMOS A VIDA 
QUE RECEBEMOS.

Leia o PONTO IMPORTANTE da página 56.
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5 - Faz com que as pessoas se sintam 
valorizadas. 

Geralmente nas Igrejas que não vivem em células, uma pequena equipe 
trabalha e executa as programações enquanto as demais pessoas acabam 

“ficando no banco”. 

Em uma Igreja em células, cada um é importante no contexto do corpo, e ainda 
que nem todos tenham oportunidade de estar à frente nos cultos, eles podem 

estar a frente de uma célula, e atém disso, podem servir com seus dons e 
talentos; participando assim ativamente da vida da Igreja.
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6 - Promove relacionamentos e 
aproxima as pessoas uma das outras.

Numa Igreja em células a comunhão não acontece apenas nos finais 
de cultos, mas todos os dias e em todos lugares há membros de 

uma célula se relacionando. 

Relembrando o capítulo 3, as células tornam as pessoas como 
membros de uma GRANDE FAMÍLIA.
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7 - Todos podem ter suas 
necessidades supridas.

Numa Igreja em células, as necessidades espirituais e materiais 
das pessoas podem ser supridas de maneira eficaz, pois através do 
líder e dos membros o grupo pode facilmente cuidar bem e suprir 

uns aos outros, da mesma forma que acontecia na Igreja 
Neotestamentária, na qual as pessoas não sofriam necessidades 

porque tudo era repartido (Atos 4:32, 34-35)
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7 - Todos podem ter suas 
necessidades supridas.

Exemplos de situações em que podemos ajudar uns aos outros: 

A. Casos de enchentes e inundações 
B. Quando houver enfermidade e/ou necessidade de internação hospitalar 
C. Mudança de uma casa para outra 
D. Mutirão para limpar ou até mesmo construir uma casa 
E. Atividades domésticas 
F. Gravidez e pós-parto
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8 - É uma forma eficaz de atrair 
pessoas ao evangelho

As células possibilitam alcançar pessoas que nunca iriam numa 
"Igreja evangélica”, por causa de preconceito, tradição familiar, 

decepções ou até mesmo por causa de falatórios enganosos 
acerca do evangelho.
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9 - Integra novos convertidos com 
maior facilidade.

Quando as pessoas chegam à Igreja, muitas delas vêm de uma 
vida de pecado; e quando passam a ter entendimento da verdade, 

começam uma nova vida, deixando para traz todo histórico de 
erros, traumas e más influências. 

Diante disso, as células são muito importantes porque essas 
pessoas são recebidas, integradas e começam a fazer parte da 

vida da Igreja, construindo novos relacionamentos, sendo 
ajudadas a vencer seus desafios.
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9 - Integra novos convertidos com 
maior facilidade.

Leia o recurso FOCO NA CÉLULA da página 59 e coloque em 
prática esse desafio!
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10 - Contribui para que as pessoas 
aprendam a Palavra e coloquem em prática.

Na reunião de célula, normalmente nós compartilhamos a palavra que 
foi ministrada no culto de domingo, com o objetivo de levar as 

pessoas a contarem suas experiências, tirar dúvidas, ensinar 
umas às outras e estimular a prática do que aprendeu.  

Na reunião, todos podem falar e ouvir mais detalhadamente sobre um 
determinado assunto, dessa forma; as pessoas são desafiadas 

diariamente a praticar o que estão aprendendo.



No Capítulo 4, que estudamos nessa aula; contém vários 
testemunhos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas 

através das células. 

- Sua vida também foi transformada?  

Se você quiser e puder, pode compartilhar seu testemunho com 
a gente! 

É só escrever e enviar para o e-mail: 
contato@vidaepazchurch.com.br 

Assim como fomos edificados com esses testemunhos 
apresentados, outras pessoas podem ser edificadas também 

através da sua história!

mailto:contato@vidaepazchurch.com.br


PRÁTICA DAS CÉLULAS 
Os Objetivos de uma célula  

1 - Evangelismo e Integração

NA	PRÓXIMA	AULA	VEREMOS	SOBRE:	


