
AULA INAUGURAL
INTRODUÇÃO  

À ESCOLA DE CÉLULAS DA 
VISÃO GUI



O que é a Escola de Células da Visão GUI? 

Tempo de aprendizado, edificação, ensino e treinamento 
de Líderes de Célula e Líderes em Treinamento para 
cumprirem não só função em uma reunião semanal, mas 
exercerem o IDE de Jesus e expandir o Reino através das 
células.  A Escola de 

Células é onde 
será aplicado o 

Manual de 
Células da 
Visão GUI.

O objetivo dessa escola é que, nossa missão possa ser 
consolidada, líderes possam ser mais equipados, 
futuros líderes treinados e assim toda a Igreja ser 
edificada através de células vivas e poderosas!



Como será a Escola de Células?

- 21 aulas / 1 por semana 
- Recesso entre a semana do dia 22 de Dezembro a 17 de Janeiro / 
2021 
- As aulas serão presenciais 
- Não haverá atividades, trabalhos ou provas valendo nota, e sim, a 
avaliação constante, de cada aluno em seu crescimento como líder e 
de sua célula. 
- O conteúdo da aula só será reposto em caso de faltas, se o motivo 
for caso de urgência ou emergência. 
- Todos alunos DEVEM participar das aulas com o Manual de Células 
da Visão Gui.



A importância da Escola de Células
no contexto da Visão



Pais espirituais gerando outros pais
Como veremos no Cap. 2, existe um aspecto da paternidade que precisamos nos 

atentar, porque muitas vezes nos envolvemos na missão de sermos pais, mas 
esquecemos do objetivo primário da paternidade: gerar outros pais.

Antes de iniciarmos a 
Escola de Células,  

vamos reforçar sobre 
essa verdade.

Embora ser filho realmente seja um estágio da paternidade, esse não é o estágio final. O 
problema é que estamos gerando filhos sem “prazo de validade” (sem forjá-los para 
amadurecer) e isso tem promovido uma infantilização assustadora. Assim, o fato de não 
deixarmos claro que existem outros estágios dentro da paternidade, e não trabalharmos 
para que isso se torne uma realidade, tem permitido que os anos passem e não haja um 
amadurecimento dos filhos.  



Na verdade, nós entendemos que o status de filho nunca vai acabar na 

relação de paternidade, mas a posição sim, porque um filho precisa se 
tornar pai. Caso contrário, vamos ter que conviver com uma geração: 

1. Dependente emocionalmente 

2. Instável 

3. Imatura 

4. Que culpa os pais por seus fracassos – Quando falhamos em 
transicionar os nossos filhos da “posição de filho” para a “posição de pai”, 
teremos que conviver a vida inteira com filhos frustrados, nos culpando 
por seus fracassos.   



O que é essencial que entendamos:

• “Filho” espiritual tem “prazo" de validade. Ou seja, eles além de viverem a paternidade, 
devem procurar amadurecer para também se tornarem pais espirituais. 

• Então, o objetivo da nossa Escola de Células, é gerar mais pais espirituais. 
• Com isso, uma coisa é importante, que toda paternidade estabelecida na Vida e Paz 

Church, deriva do único pai espiritual da Igreja, que é o nosso apóstolo Luiz Fernando, 
que outorga os pastores, líderes de rede, líderes de célula a exercerem a paternidade na 
vida daqueles que a aceitam. 

• Veremos mais sobre paternidade durante a Escola, mas queremos frisar aqui a 
importância de, por mais que sejamos treinados para sermos pais espirituais, todos nós 
somos outorgados a isso, que na Vida e Paz Church só existe um pai espiritual, Luiz 
Fernando Duarte.



MANUAL DE CÉLULAS DA VISÃO GUI
Nossa intenção é trazer a visão que Deus deu ao nosso Apóstolo Luiz 
Fernando Duarte, durante os mais de vinte anos de ministério, de forma 
profunda e ao mesmo tempo dinâmica, teórica, prática, didática e de 
fácil aplicação no dia a dia de um cristão.  

Todos esses anos de cuidado e pastoreio de pessoas através de células foram 
recheados de experiências que fizeram todo ministério aprender, crescer e 
amadurecer, para que hoje tudo pudesse estar reunido em um lugar só: esse 
Manual que você tem em mãos. 

Pensando em um melhor entendimento e fixação do conteúdo do Manual, ele 
é repleto de recursos durante os capítulos, vamos aprender mais sobre cada 
um deles desde então, para que, durante as aulas quando você ver o ícone em 
uma página, já saber do que se trata.
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Esse ícone chama a sua atenção para assuntos e comentários específicos que podem 
te fazer refletir, te desafiar ou te encorajar. Você pode investir alguns minutos para 

pensar sobre eles e entender como aplicá-los em sua vida prática como líder de 
célula e guardião da visão. Essas sugestões práticas apontam direções para você: 

!Viver uma vida íntegra, alinhada à visão e cheia de alegria. 

!Definir bem suas prioridades. 

!Manter relacionamentos saudáveis. 

!Perseverar na liderança em meio aos desafios, e muito mais.

RECURSOS
PENSE BEM
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Essa	seção	traz	dicas,	sugestões	e	boas	ideias	que	
poderão	ser	aplicadas	em	sua	célula.	

RECURSOS FOCO NA CÉLULA
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Não	perca	de	vista	o	que	é	essencial!	Esse	recurso	
indica	pontos	fundamentais	e	verdades	importantes	

que	você	precisa	dar	uma	atenção	especial.

RECURSOS
PONTO IMPORTANTE
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Essa	seção	traz	definições	e	explicações	mais	
detalhadas	sobre	um	texto,	uma	frase	ou	uma	
palavra.	Significados,	curiosidades,	definições.

RECURSOS ENTENDENDO 
MELHOR
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Toda vez que você encontrar esse ícone, significa que 
um trecho da Bíblia está sendo reproduzido para dar 
base ao que está lendo e aprendendo. É essencial que 

todos leiam e reflitam sobre cada texto. 

RECURSOS ESTÁ NA BÍBLIA
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Esse recurso sinaliza uma frase de revelação 
que Deus deu ao apóstolo Luiz Fernando 

Duarte. Leia várias vezes, entenda, aplique em 
sua vida, escreva em lugares visíveis e 

compartilhe com as pessoas que você percebe 
que precisam ouvir essas verdades.

RECURSOS

UMA FRASE, UMA 
VERDADE

Publique em suas redes sociais com as 
hashtags : 

#VisaoGUI #MinhaCelulaMeuProposito 
#EuVouMultiplicar

Exemplo:

Quem faz a coisa 
certa, atuando em 

seu desígnio, 
sempre sabe o que 

fazer. 
APÓSTOLO LUIZ 

FERNANDO DUARTE 

#VisaoGUI  
#MinhaCelulaMeuProposito 

#EuVouMultiplicar 
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Esse ícone te permite aprender com a história de pessoas que 
tiveram suas vidas transformadas através das células. 

RECURSOS TESTEMUNHOS



O manual está dividido em 4 partes: 

1. Os fundamentos de uma Igreja em células 
2. A prática das células 
3. O crescimento das células 
4. Os desafios da liderança



PARTE 1

OS FUNDAMENTOS DE UMA IGREJA EM 
CÉLULAS

Vamos aprender como edificar uma Igreja em 
Células, baseado no modelo que Jesus nos ensinou.



PARTE 2

A PRÁTICA DAS CÉLULAS

Vamos aprender de forma prática como 
estabelecer uma célula acima da média.



PARTE 3

O CRESCIMENTO DAS CÉLULAS

Vamos aprender como multiplicar nossas 
células de forma saudável e constante.



PARTE 4

OS DESAFIOS DA LIDERANÇA

Vamos aprender como lidar com alguns desafios 
na vida prática de uma Igreja em Células.



Dinâmica:  
“Que tipo de célula você é?"



- A turma deverá ser dividida em  12 grupos (se tiver 
essa quantidade ou menos de alunos, cada aluno faz 
um ou dois tipos). 

- Cada grupo deverá pegar uma ficha e terão 3 
minutos para montar um teatro mostrando de 
forma criativa como esse tipo de célula age (usem a 
criatividade), acabado os 3 minutos, cada grupo irá 
se apresentar (tempo de apresentação: 3 minutos). 

- Lembrando que, é apenas uma DINÂMICA. Não é 
necessário decorar esses nomes das células (no 
aspecto da biologia), é apenas uma comparação da 
função delas como nossos tipos de células.



Nessa Escola de Células vamos aprender muito sobre 
como viver em células, e como sermos líderes 

excelentes. Nós apresentamos aqui vários tipos de 
célula, com características (algumas boas, outras 

ruins). Com isso devemos entender que, por mais que 
tenhamos características diferentes, nós precisamos 
aprender, mudar nossa mente e viver o modelo 
certo e eficaz de uma célula, que iremos aprender 

nessa Escola.

MORAL DA DINÂMICA


