
Capítulo 3 - Parte 2
A IGREJA EM CÉLULAS



O que aprenderemos nesse capítulo?

• Os princípios de uma Igreja em Células 
• Pastor de Células 
• Todos membros são líderes em potencial 
• As células são a essência da Igreja 
• A paternidade espiritual deve ser bem 

estabelecida e vivida



Vamos aprender sobre os princípios, e na última 
aula aprendemos sobre as características… mas 

qual a diferença entre característica e princípio?



Características Princípios

Aquilo que é capaz de 
caracterizar, 
especificar, 

determinar ou 
qualificar algo ou 

alguém; propriedades 
e particularidades.

Princípio significa 
o início, 

fundamento ou 
essência.



Os princípios de uma Igreja em Células
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PRINCÍPIO 1 - É FUNDAMENTAL TER UM PASTOR DE CÉLULAS

O pastor de células é a pessoa que vai gerir e coordenar tudo 
o que envolve as células em uma Igreja local. Além do 

“status" de pastor, ele tem uma visão amplificada que o capacita 
para gerenciar as células de uma Igreja. 

Assim, sua função é como a de um supervisor.

É	uma	junção	das	palavras	“super”	que	significa	“sobre”	
e	“visio”,	que	significa	“visão”.	Ou	seja,	supervisor	é	
aquele	que	tem	visão	de	cima,	que	enxerga	do	alto.	



• Deve ter o coração como o de Eliezer - Alguém que se completa servindo 
à visão e completando o pastor local. 

• O próprio pastor local pode exercer essa função em uma igreja pequena, 
mas, à medida que a Igreja for crescendo, é importante que ele escolha 
alguém com habilidades para desempenhar essa função. 

Pontos importantes sobre o Pastor de Células:



Nos próximos slides, falaremos das características e 
requisitos de um pastor de células.  

Mas nessa aula de hoje, queremos que você como aluno 
reflita se você tem respondido a essas características e 

sido um bom supervisor de sua célula.



Principais características e requisitos de pastor de células:

A - Conhecedor, portador e guardião da visão

O que conhece, especialista

Que carrega ou conduz

Defende, protege e conserva



Principais características e requisitos de pastor de células:

B - Ser filho, submisso e rendido ao governo.

Ter identidade

Estar debaixo de uma 
autoridade, ter um Pai 

Espiritual



Principais características e requisitos de pastor de células:

C - Apaixonado pela visão

Tem paixão pelo que acredita



Principais características e requisitos de pastor de células:

D - Conhecedor do seu papel e responsável em suas atribuições

Se dedicar a 
aprender sobre o que 

precisa ser e fazer

Ser metódico e 
compromissado



Principais características e requisitos de pastor de células:

E - Ser fiel nas prestações de contas

Que não contraria a 
confiança depositada

Apresentar relatórios e informar a saúde das 
células de forma real, sem mascarar doenças



Principais características e requisitos de pastor de células:

F - Curado

Vive uma nova vida em Cristo e não traz para sua 
função resquícios de doenças da velha natureza



Principais características e requisitos de pastor de células:

G- Didático

Ensina, facilita a aprendizagem 
dos processos e não faz as 

cobranças sem antes ensinar 
como fazer os relatórios.



Principais características e requisitos de pastor de células:

H- Dinâmico, sem perder a excelência

Que evolui, 
movimenta 



Principais características e requisitos de pastor de células:

I- Constante

Que não muda, mantém a 
sua responsabilidade diante 
de qualquer circunstância 



• Por mais que em nosso Manual de Células descrevemos com detalhes as 
características e atribuições de um pastor de células, é necessário que 
cada líder de célula desenvolva a habilidade de supervisão para facilitar o 
crescimento e desenvolvimento das multiplicações.  

• O líder de célula deve entender que o fato de liderar uma célula não o faz 
independente em relação à prestação de contas e tomada de decisões. É 
essencial que entendamos nesse ponto da Escola de Células, que a partir 
de agora um pastor de células (ou o próprio pastor local por enquanto) 
irá assumir suas responsabilidades e supervisionar as células no todo, ou 
seja, o fato do pastor de células pedir prestação de contas, ajustes nos 
relatórios; entre outras demais solicitações, não se trata de algo pessoal e 
sim, ajustes que farão com que as células sejam ajudadas na área mais 
necessitada e possa ter “saúde" e crescer. 

O líder de célula e sua responsabilidade como supervisor. 
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PRINCÍPIO 2 - TODOS MEMBROS SÃO LÍDERES EM 
POTENCIAL

E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes; e reinaremos sobre a 
terra. Apocalipse 5:10

• Todos nós somos sacerdotes e ministros e, por isso, 

podemos ministrar uns aos outros. 

• Pregar, evangelizar, discipular, expulsar demônios, curar 

enfermos e fazer tudo que for possível para a edificação 

da Igreja, é uma responsabilidade de todos.

Leia o ENTENDENDO 
MELHOR sobre 

Sacerdócio Universal.

https://www.bibliaonline.com.br/acf/ap/5/10+


“Todos podem liderar, desde que sejam 

devidamente treinados, estejam debaixo de 

uma cobertura e sejam supervisionados”. 

APÓSTOLO LUIZ FERNANDO DUARTE
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PRINCÍPIO 2 - TODOS MEMBROS SÃO LÍDERES EM 
POTENCIAL

A. Os membros devem ser treinados para liderar - Não existe um 
chamado especial para tal, e sim uma capacitação para quem deseja, 
como a nossa Escola de Células. 

B. Todos precisam estar debaixo de cobertura espiritual - Só pode 
exercer autoridade quem está debaixo de uma. 

C. Todo líder de célula deve ter pelo menos um líder em treinamento 
- Tudo que fazemos deve ser sempre ensinando e treinando alguém.

LÍDER DE CÉLULALIDERADO PASTOR APÓSTOLO
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PRINCÍPIO 3 - AS CÉLULAS SÃO A ESSÊNCIA DA 
IGREJA

• Os cultos são resultados de células funcionais. 
• As manifestações que ocorrem no culto, também precisam 

ocorrer nas células. 
• As duas “asas” precisam estar sincronizadas, estabelecendo 

o equilíbrio.  
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PRINCÍPIO 3 - AS CÉLULAS SÃO A ESSÊNCIA DA 
IGREJA

A. As reuniões das células acontecem semanalmente, com dia e 
hora marcados e nada deve ser impedimento para isso. 

B. Para participar de “algo” na Igreja, como louvor, teatro, dança, 
intercessão e diaconato, é necessário que a pessoa além de 
estar freqüentando uma célula, seja avalizada pelo seu líder. 

C. Numa Igreja em células, tudo (evangelismo, consolidação, 
discipulado, ensino e treinamento) acontece através e a partir das 
células. 

D. O batismo de novos membros é realizado pelos pastores, 
juntamente com os líderes de células.
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PRINCÍPIO 4 - A PATERNIDADE ESPIRITUAL DEVE SER 
BEM ESTABELECIDA E VIVIDA

Existem 3 tipos de paternidade: 

A. Celestial 
B. Biológica 
C. Espiritual
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PRINCÍPIO 4 - A PATERNIDADE ESPIRITUAL DEVE SER 
BEM ESTABELECIDA E VIVIDA

Em uma visão, existe um único pai espiritual, o qual outorga a 
autoridade da paternidade espiritual a todos os pastores e 
líderes de rede e de célula, que devem o revelar através de 
suas vidas.



“A ESSÊNCIA NÃO ESTÁ NA CÓPIA, 

E SIM NA TRANSFERÊNCIA”.

APÓSTOLO LUIZ FERNANDO DUARTE
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PRINCÍPIO 4 - A PATERNIDADE ESPIRITUAL DEVE SER 
BEM ESTABELECIDA E VIVIDA

O pai espiritual tem a responsabilidade de nos 
levar ao nosso destino em Deus, através do 
nosso propósito.
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- Um líder é pai espiritual de todos 
os membros da célula que ele lidera?

PONTO 
IMPORTANTE

Não! Paternidade espiritual é algo 
que demanda tempo e rendição de 

coração, pois é uma relação de 
entrega, desenvolvida entre pai e 
filho, por isso, embora o líder da 

célula tenha autoridade como líder 
sobre todos, pode ser que ele não 

seja o pai espiritual de todos.
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Como funciona a filiação a um pai espiritual no contexto da célula?

1. A pessoa é inserida na célula. 
2. Um relacionamento deve ser estabelecido, 

onde há cuidado e amor. 
3. A visão é apresentada, com seus princípios e 

bases; dentre quais está a PATERNIDADE. 
4. A filiação se estabelece por meio de uma 

aliança de corações, entre pai e filho.
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PRINCÍPIO 4 - A PATERNIDADE ESPIRITUAL DEVE SER 
BEM ESTABELECIDA E VIVIDA

O QUE O PAI ESPIRITUAL FAZ: 

A. Nos ensina como obedecer a Deus e às demais autoridades 
B. Transfere o DNA espiritual 
C. Nos envolve em uma relação e ensina a ter o caráter de Cristo 
D. Faz com que suas ações reflitam em nossa vida 
E. Trabalha para que nós sejamos sua continuação 
F. Conhece nossas debilidades 
G. Conhece nosso potencial espiritual
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Quando uma célula é liderada e composta 
apenas por mulheres, a líder deve estar bem 
resolvida em sua paternidade espiritual, 
porque ela precisa ser a resposta e a 
referência de filiação para as suas lideradas, 
além de sempre levá-las ao pai espiritual 
(líder de rede, pastor local ou apóstolo).  

Uma líder de célula bem resolvida em sua 
relação com um pai é um fruto saudável da 
paternidade espiritual.

PONTO 
IMPORTANTE



POR QUE VIVEMOS EM CÉLULAS?

NA	PRÓXIMA	AULA	VEREMOS	SOBRE:	

"Um	es'lo	de	vida”


