
DICAS PARA A NOSSA AULA SER INCRÍVEL!

1. Tenha o seu Manual em mãos e destaque tudo que 
você achar importante. 

2. Aplique toda a sua atenção ao conteúdo da aula.

3. Não hesite em fazer perguntas e esclarecer as suas 
dúvidas.

4. Ao chegar em casa releia o que você destacou e se 
esforce para colocar em prática tudo que aprendeu.



Capítulo 18
Parte 1

A disciplina faz parte do crescimento



193

Pelo fato da célula viver um ambiente familiar, muitos 
problemas podem acontecer, assim como acontece em toda 
família. 

Sendo assim, como líderes, precisamos conhecer a nossa 
responsabilidade na disciplina dos nossos liderados e filhos 
espirituais, e na resolução de alguns problemas “corriqueiros” 
em uma célula.
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A questão principal que precisamos aprender 
aqui é que quando um líder possui uma 
mentalidade velha (não renovada, como lemos 
em Romanos 12:2), ele olha para a crise como 
um agente limitador; por outro lado, quando 
possui uma mente renovada, ele discerne 
soluções e oportunidades, e entende que toda 
adversidade pode fazer dele um líder melhor.

MENTALIDADE 
VELHA

MENTE 
RENOVADA



193

O que será abordado aqui, por mais que sejam 
“instruções”, deve ser executado levando em 
consideração a realidade de cada célula e o 
discernimento dado pelo Espírito Santo para agir em 
cada situação.



ATITUDES PRÁTICAS DE DISCIPLINA EM 
CASOS DE PROBLEMAS NA VIDA DOS 
LIDERADOS 

A disciplina é 
necessária 

para:
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1. Ajustar o nosso caráter ao de Cristo

2. Nos levar á maturidade, nos tornando aptos
para assumir a nossa herança (Gálatas 4:11)

3. Nos tornar pessoas melhores 

4. Promover a nossa liberdade 
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Diante disso, agora vamos aprender sobre como o líder de 
célula deve se comportar diante das situações em que os 
liderados precisam ser disciplinados. 

1. Não ser passivo
2. Não procrastinar
3. Não levar os confrontos “para o 

lado pessoal”

4. Todo confronto deve ter como    
objetivo a cura e a restauração da 
pessoa

5. Reconhecer as limitações



ATITUDES PRÁTICAS DE DISCIPLINA EM CASOS 
DE PROBLEMAS NA VIDA DOS LIDERADOS 
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1. Não ser passivo

O que faz alguns líderes se tornarem passivos:

A. Relacionamentos subservientes 
B. Medo de “perder” a pessoa
C. Quando o líder também está envolvido de alguma 

forma no erro do liderado e consequentemente, será 
confrontado

D. Politicagem 
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2. Não procrastinar

Procrastinar os confrontos pode trazer muitos danos e, com o tempo, até 
gerar uma situação irreversível, por isso os problemas devem ser resolvidos 
logo que possível, a não ser em alguns casos, nos quais sejam importante 
aguardar um tempo, como quando:

A. O líder estiver emocionalmente abalado
B. Não houver certeza de como agir e de qual decisão tomar
C. As pessoas envolvidas não estiverem prontas para a correção
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3. Não levar os confrontos para “o lado pessoal” 

Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os 
poderes e autoridades, contra os dominadores deste 
mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas 
regiões celestiais.

Efésios 6:12



195

4. Todo confronto deve ter como objetivo a cura e a 
restauração da pessoa

Disciplina sem amor é como um abuso

APÓSTOLO LUIZ FERNANDO DUARTE
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5. Reconhecer as limitações 

Se o nível do conflito estiver além da capacidade resolutiva do líder, ele deve 
procurar imediatamente o líder de rede ou o pastor de área



Muitas vezes os principais motivos de não atrairmos 
pessoas a Cristo são:

A. Incerteza sobre o que falar
B. Vergonha ou medo de receber um “não”
C. Ausência de conhecimento diversos 
D. Bloqueios provenientes de traumas 

PROBLEMAS RECORRENTES NA 
ESTRUTURA CELULAR 
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1. Dificuldade de atrair novas pessoas a Cristo 



Como lutar contra todo os 
impedimentos e corrigir as 
falhas?
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A. Confrontando nossos medos e 
inseguranças

B. Fortalecendo e reafirmando a nossa 
identidade e o nosso propósito em 
Deus 



TAREFA DA SEMANA !

Se você é um líder de célula e tem muita dificuldade em ganhar novas 
pessoas, retorne ao ponto em que aprendemos sobre “evangelismo e 

integração” e estude esse capítulo com os membros da célula que você lidera. 
Façam juntos uma avaliação do que cada um precisa mudar como pessoa, e 

também como grupo, para evangelizar e integrar novas pessoas à célula.

Na página 196 do seu Manual tem um QR CODE com dicas 
criativas sobre como podemos evangelizar pessoas. Aponte a 
câmera do seu celular para ele e já comece essa semana a colocar
em prática com a sua célula.
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2. Dificuldades para encontrar um bom lugar para fazer a reunião 
de célula  

Existem duas situações específicas que retratam as 
dificuldades para encontrar um bom lugar para a reunião:

A. Células novas
B. Uma célula que já existe e, por algum 

problema, está sem local para fazer a 
reunião

PROBLEMAS RECORRENTES NA 
ESTRUTURA CELULAR 



3. Pessoas que não vão aos cultos ou que faltam às reuniões 
de célula

4. Membros da célula que resistem em abandonar a prática do 
pecado

5. Superlotação das células, com o agravante de não terem 
líderes para multiplicar 

6. Pessoas que resistem à paternidade espiritual

197 a 198
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7. Líderes em treinamento descomprometidos

Em alguns casos, a falta de comprometimento existe desde 
que a pessoa era membro da célula e não por alguma 
situação específica após ter se tornado líder em 
treinamento.
Isso revela que houve uma escolha precipitada por parte 
do líder. Nesse caso, talvez seja necessário retroceder, 
trazendo a pessoa de volta à condição de membro da 
célula, para “refazer” o caminho certo. 
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Agora se o líder em treinamento se tornar descompromissado 
de forma repentina, quando seu histórico não mostrava que 
ele era assim, ele pode estar enfrentando alguns problemas.

Vejamos exemplos de coisas semelhantes que Jesus enfrentou 
com os seus discípulos: 

A. Medo (Mateus 8:26)
B. Traição (Mateus 26:14-16)
C. Solidão (Mateus 26:40)

D. Falta de fé (Marcos 4:40)
Competição (Lucas 9:46)



Como o líder de 
célula deve agir 
com um líder em 
treinamento 
descomprometido:
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A. Entender a razão da falta de compromisso
B. Identificar e reafirmar a importância que ele tem 

para o cumprimento do propósito
C. Estar pronto para ouvir seus lamentos e entender a 

sua dor
D. Ter uma palavra viva e curadora
E. Lembrá-lo de que ele não está só
F. Mostrar que há algo mais
G. Se dispor a caminhar mais perto
H. Permitir que ele descanse e recarregue suas 

energias 



COMO DEVEMOS AGIR AO DISCIPLINAR 
UM LIDERADO

199

1. Avaliando a motivação

Antes de confrontarmos e disciplinarmos alguém, devemos 
entender a razão do seu erro, porque as pessoas podem 
praticar a mesma ação, mas com motivações diferentes.
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Por isso, diante de uma correção, devemos avaliar em qual
dos aspectos abaixo se encaixa a motivação do 
comportamento da pessoa:

A. Falhas no caráter

B. Autopreservação da imagem

C. Influência maligna



2. Vendo-os como filhos
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Pois vocês sabem que tratamos cada um 
como um pai trata seus filhos,
exortando, consolando e dando 
testemunho, para que vocês vivam de 
maneira digna de Deus, que os chamou 
para o seu Reino e glória.

1 Tessalonicenses 2:11-12



199 a 200

No texto que lemos em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo 
nos ensina três formas de como um pai deve corrigir seu filho:

A. Exortando

B. Consolando

C. Sendo o exemplo



3. Com amor
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A. Manifestamos bondade e misericórdia sobre as pessoas
B. Passamos a enxergar as pessoas fora dos padrões humanos, mas com o

olhar de Deus (2 Coríntios 5:16)
C. Adquirimos maturidade para agir da forma certa com as pessoas, sem

permitir que as doenças delas nos deformem

Quando nosso coração está cheio de amor nós:
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• Um caminho mais excelente

Passo agora a mostrar-lhes um caminho 
ainda mais excelente.

1 Coríntios 12:31b
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Alguns líderes usam a fé para pregar, ensinar e impor as mãos, 
mas não “derramam” o amor em suas práticas; o que acabou 
se tornando uma “doença” no meio da Igreja, gerando 
relacionamentos rasos, superficiais e sem nenhuma 
transparência.

Há ainda outro texto na bíblia, a parábola da ovelha perdida,
que também nos ensina importantes lições sobre como agir
com amor.
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"Qual de vocês que, possuindo cem ovelhas, e 
perdendo uma, não deixa as noventa e nove no 
campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-
la?
E quando a encontra, coloca-a alegremente sobre 
os ombros
e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e 
vizinhos e diz: ‘Alegrem-se comigo, pois encontrei 
minha ovelha perdida’.

Lucas 15:4-6



Esse texto nos 
ensina que:
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A. O amor nos faz enxergar cada pessoa como 
alguém importante

B. O amor gera atitudes

C. O amor nos ensina a perdoar

D. O amor nos capacita a suportar uns aos

outros (Colossenses 3:13)



A. Evitar o uso do celular
B. Não tirar conclusões 

precipitadas

COMO DEVEMOS AGIR AO DISCIPLINAR 
UM LIDERADO
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4. Ouvindo com atenção 

Nem sempre é fácil para uma ovelha se abrir sobre uma 
determinada situação e, enquanto isso acontece, é essencial 
que o líder tenha atenção e algumas posturas simples como:



5. Não fazer comparações de uma pessoa com outras

6. Usando sempre a palavra de Deus como fundamento
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A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus 
passos e luz que clareia o meu caminho.

Salmos 119:105



7. Fazendo as perguntas certas
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Algumas pessoas têm uma dificuldade maior em falar dos seus 
problemas, e mesmo tendo relacionamento com o líder, não 
se sentem à vontade para confessar pecados ou até mesmo 
pedir ajuda diante de algumas situações conflitantes que 
enfrenta.
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Para esses casos, trouxemos alguns exemplos de 
perguntas que podem nos ajudar a identificar o 
problema. Porém, não devemos seguir essa lista 
como regra, protocolo ou “check list”, mas sim como 
um “norte” para acessar de forma profunda e eficaz 
a pessoa, para resolver a situação. 

Essas perguntas devem ser inseridas em uma relação 
de cuidado, prestação de contas e amor.
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A. “Você está bem?”
B. “Você orou hoje?”
C. “Leu a Bíblia? O que leu? O que entendeu?”
D. “Como você se relaciona com Deus?”
E. “Como estão os seus relacionamentos 

pessoais?”
F. “Quais são as áreas da sua tentação?”
G. “Como está sua vida financeira?”
H. “Como está a sua casa? Como as pessoas da 

sua casa te descrevem?”
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É importante lembramos que os confrontos  pessoais nunca 
devem ser feitos na reunião de célula. O líder, ao ver a 
necessidade de corrigir algo, deve procurar a (s) pessoa (s) e 
resolver em um momento fora da reunião

Se nós, como membros do corpo, estivermos dispostos a, além 
de fazer o nosso papel, ser canal para que pessoas tenham 
seus problemas e conflitos resolvidos, com certeza o Reino se 
expandirá e alcançará mais pessoas através das células.
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Capítulo 19

NA PRÓXIMA AULA VEREMOS SOBRE:

Resolvendo os problemas nas células

Parte 2
Aprendendo para resolver


