
Capítulo 5
OS OBJETIVOS DE UMA CÉLULA 
EVANGELISMO E INTEGRAÇÃO



O que aprenderemos nesse capítulo?

• O que nos impede de ganhar pessoas 
• Por que devemos evangelizar 
• Como devemos evangelizar 
• Como integrar pessoas na célula 



Para alcançarmos o sucesso na maioria das coisas em nossa 
vida, nós precisamos de alvos bem definidos. E com relação 

à nossa liderança não é diferente.

A CÉLULA TEM OBJETIVOS FIRMES E 
SÓLIDOS A SEREM ALCANÇADOS.



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



Vamos refletir sobre algumas coisas….



- Quantas pessoas morrem no período de um mês sem 
conhecerem a Cristo em nossa cidade?

- Quantas vivem na prostituição ou estão envolvidas em 
drogas? 

- Quantas estão sofrendo com depressão, pânico ou algum 
tipo de enfermidade? 



As respostas dessas perguntas nos apresenta uma triste 
realidade:  

O NÚMERO DOS QUE SE PERDEM É MAIOR DO QUE OS 
QUE SE SALVAM; E É  

NOSSO PAPEL MUDAR ESSA REALIDADE. 

E o EVANGELISMO é uma estratégia 
 para que cumpramos esse papel.



EVANGELISMO

64

Do grego “euangelizomai” significa trazer ou 
anunciar o “euangelion”, as boas novas.



( ...) Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas-
novas, que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado 
servo para proclamar. Alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois 

participo dos sofrimentos de Cristo, que continuam em favor de seu corpo, a 
igreja. Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando-

lhes sua mensagem completa. 

Colossenses 1:23b-25 9 
Todos nós carregamos a 

responsabilidade de participar 
dos sofrimentos de Cristo em 
favor da Igreja, pois somos a 

continuação do que Ele 
começou a fazer.  



O motivo da nossa vida é cumprir a vontade de 
Deus, terminando o trabalho que Ele nos 

designou. E a boa notícia é que os campos já 

estão brancos para a colheita (João 4:34-35) e nós 
“só” precisamos trabalhar para cumprir o nosso 

chamado de "ir e fazer discípulos"  
(Mateus 28:19). 

64



64

Muitas vezes o nosso ímpeto de alcançar e fazer com que o máximo de pessoas tenha 
acesso à visão, faz com que ignoremos alguns valores primordiais, como o fato de que o 
nosso alvo principal é alcançar os “não cristãos”. Claro que devemos cuidar de todas as 
pessoas que Deus acrescentar a nós, mas o nosso foco deve ser alcançar aqueles que 
ainda não conhecem a Jesus, e nada pode nos distrair dessa responsabilidade.

Ponto
Importante



- O que impede de ganhar pessoas para sua célula?



Fatores que nos 
impedem  
de ganhar pessoas

Falta de  
conhecimento bíblico

A.

64



Quando não estamos acumulados de verdades, ou não temos o hábito de ler 

a Bíblia, ou não vivemos em comunhão constante com Deus, é como se 

estivéssemos “vazios”, sem ter o que transmitir.

Independentemente da situação em que uma pessoa esteja vivendo, a Bíblia tem resposta para 

todas as áreas da nossa vida; e nós sabemos que a palavra certa, no momento certo, pode 
transformar para sempre a vida de uma pessoa. 

- Mas como falaremos da Palavra se não a conhecermos?

64



- Você tem estado cheio ou vazio de verdades de Deus?



Nós só podemos “derramar” sobre as pessoas 
aquilo que está “transbordando” em nós. 

APÓSTOLO LUIZ FERNANDO DUARTE

Uma Frase
Uma Verdade



Fatores que nos 
impedem  
de ganhar pessoas

Apresentar o evangelho 
da forma errada

B.

65



Algumas pessoas falam do evangelho como um “passe de mágicas”, que resolve todos os problemas 
da vida de alguém que aceita a Jesus. O problema é que elas esquecem de anunciar que existe um 
preço a ser pago (Lucas 14:26-33), e isso faz com que muitos desistam da fé, quando começam a 

enfrentar crises.

65

Às vezes queremos falar de coisas que nem mesmo experimentamos ou vivemos; 
quando, na verdade, nós cremos que uma das formas mais poderosas de evangelismo 
é compartilhar o nosso testemunho, mostrando como o poder de Deus 
transformou quem somos. Pense

Bem



Fatores que nos 
impedem  
de ganhar pessoas

Preservação da nossa 
imagem

C.

65



O medo de ser rejeitado ou ignorado, e a preocupação com a nossa 
“reputação" geram em nós um receio de abordar as pessoas para 

falarmos do evangelho.

65

O apóstolo Paulo nos ensina uma importante lição em Atos 20:22-24, 
onde ele diz que mesmo quando encontrasse possíveis lutas e 

perseguições, não deixaria de forma alguma de pregar o 
evangelho. 



Fatores que nos 
impedem  
de ganhar pessoas

Vergonha

D.

65



Vergonha é uma característica de alguém que 

tem dificuldade de estabelecer convívio social.

65 e 66

As pessoas normalmente são retraídas por três razões principais:

• Complexo de inferioridade 

• Introversão 

• Limitação cultural e sabedoria



Fatores que nos 
impedem  
de ganhar pessoas

Timidez

E.

66



Muitas pessoas desenvolvem a timidez e a 
inibição para pregar o evangelho,  pelo fato de 

muitas pessoas estigmatizarem os cristãos, 
criticando e dizendo que são “fanáticos”. 

66

Para nós, deve ser uma honra falar de Cristo e anunciar as boas novas, e 
por isso Deus nos dá tanta ousadia para falar desse evangelho poderoso.  

Não se importe com o desprezo das pessoas, nem com o que elas dizem, nem 
tão pouco com o seu passado: “eis que tudo se fez novo”  

(2 Coríntios 5:17, Hebreus 10:17-18)



Não podemos ter vergonha de falar 
daquilo que nos deu vida. 

APÓSTOLO LUIZ FERNANDO DUARTE

Uma Frase
Uma Verdade



Fatores que nos 
impedem  
de ganhar pessoas

Ausência de Paixão de 
ganhar almas

F.

66 e 67



A principal razão para que essa ausência se 
estabeleça é o esfriamento ou a falta de 

relacionamento com Deus.

66 e 67

Outro motivo também, é quando não 
ganhamos outras pessoas para Jesus, tornando 

o nosso cuidado restrito às pessoas que já 
fazem parte da nossa célula. 



- Você tem dificuldades de “atrair" pessoas novas para sua 
célula? Dificuldades de evangelizar e convidar as pessoas?



Como 
evangelizar?

Por quê 
evangelizar?

Onde 
evangelizar?

E muitas vezes você  
pode se perguntar:

Que tal ter a resposta para essas três perguntas?  
Então vamos aprender!



67

Onde 
evangelizar?

O evangelismo ideal acontece 
naturalmente através de cada cristão 
cheio do Espírito Santo:

A. Em sua família 
B. No seu local de trabalho 
C. Na escola ou faculdade 
D. No bairro

OIKOS
Essas palavra de origem grega pode ser 
traduzia para o português como “casa, 
ambiente habitado, família”. Na Grécia 
antiga, oitos era o nome dado à “unidade 
básica de uma sociedade; pessoas que 
conviviam em um mesmo ambiente 
doméstico”.

Não há necessidade para grandes “moveres evangelísticos” 
quando cada cristão está se mobilizando e apresentando Cristo 

a alguém em seu oikos.



67

Por quê 
evangelizar?

A. É um mandado de Deus 
B. É a vontade de Deus 
C. Jesus está voltando e o fim está próximo 
D. O sangue da humanidade será cobrado de nós 
E. Somos testemunhas de Jesus 
F. O inferno não foi criado para nós, mas para o diabo e seus anjos



68 a 70

Como 
evangelizar?

A. Ativando a nossa compaixão (Leia mais na página 68) 

B. Indo onde elas estão (Leia mais na página 68) 

C. Expandindo nossos relacionamentos (Leia mais na página 68) 

D. Aproveitando as oportunidades (Leia mais na página 69 e 70) 

E. Usando a criatividade (Leia mais na página 70) 



INTEGRAÇÃO

70

Tornar-se parte de um conjunto ou  
de um grupo, incluir.



71

Quando integramos as pessoas na célula, ainda que não tenham se 

convertido, mais cedo ou mais tarde, elas decidirão entregar a vida para 
Jesus, pela influência: 

A. Da Palavra 
B. Do Espírito Santo 
C. Dos relacionamentos desenvolvidos 
D. Do exemplo 



As células serão a “ponte" para 
integrar as pessoas na Igreja local e 

fazer com que elas se sintam 
participantes dessa realidade.

71



71 e 72

Como lidar com cada situação e integrar pessoas 
nas células? 

A. Pessoas que não conhecem à Cristo (Leia mais na página 71) 

B. Pessoas que chegam de outras Igrejas e vivam outra visão (Leia 

mais na página 72) 

C. Pessoas que já tiveram uma vida em Deus, mas se desviaram, e 
agora estão retornando (Leia mais na página 72)

Leia o PONTO IMPORTANTE da página 72:  
“De uma maneira geral, como garantir uma boa integração”



- Como foi aprender mais sobre como evangelizar e 
integrar as pessoas em sua célula na aula de hoje?



Quem diz amar, mas não age, na verdade, não 
ama, porque o amor sempre nos empurra 

para uma atitude. 

APÓSTOLO LUIZ FERNANDO DUARTE

Uma Frase
Uma Verdade



Os Objetivos de uma célula  
2 - Pastoreio e discipulado

NA	PRÓXIMA	AULA	VEREMOS	SOBRE:


