
Capítulo 3 - Parte 1
A IGREJA EM CÉLULAS



O que aprenderemos nesse capítulo?

• O que é, e que não é uma célula. 
• A diferença de uma Igreja com células e uma Igreja em 

células 
• Um pouco da história do início da Vida e Paz Church 
• A importância tanto das reuniões de culto como as de 

células 
• A Igreja em células é um organismo vivo e não uma 

organização.



- O que é uma célula para você?
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O QUE É UMA CÉLULA? 
O termo “célula” vem do latim cella, que significa “pequeno compartimento”. A teoria celular baseia-se na 
hipótese de que todo organismo vivo possui células, e essa teoria se sustenta em três pilares:

1.Todos os seres vivos são constituídos por células, portanto as células são a estrutura dos organismos 
vivos.

2.As células realizam importantes atividades em seu interior e, por isso, são as unidades funcionais dos 
seres vivos.

3.Uma célula é formada apenas a partir de outra célula já existente.

Considerando a teoria desse estudo, podemos dizer que a célula é a menor unidade estrutural e funcional 
dos seres vivos, e…

…CÉLULA é um organismo vivo, 
que cresce e se multiplica 
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No contexto da Igreja, o termo “célula” é aplicado em duas 
realidades diferentes:

1. Cada pessoa como uma célula do corpo de Cristo – Nesse 
sentido, as células (cada uma com sua função específica) 
se unem para formar os membros, e os membros se unem 
para formar o corpo, que é a Igreja (1 Coríntios 12:12).

2. Um grupo de pessoas vivendo e compartilhando a realidade 
de uma célula – Aqui usamos o termo célula como um estilo 
de vida compartilhado, como algo que compõe a nossa 
missão como Igreja. E essa realidade é o foco desse 
manual.
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Uma célula é como uma família, na qual as pessoas aprendem 
a:

Uma célula é como uma família, na qual as pessoas aprendem a amar, 

se importar, servir, cuidar, compartilhar e edificar umas às outras. 

Essa família se reúne frequentemente para comunhão, adoração, 

ensino, discipulado, treinamento e evangelismo. Além disso, nesse 

ambiente existe uma realidade de compromisso, relacionamento, 

unidade e disposição em compartilhar o mesmo estilo de vida do 

corpo de Cristo. 
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O que não é uma célula? 

As células para nós não são um método de 

crescimento, porque entendemos que quando cada 
membro executa a sua função, a Igreja é ajustada, 
edificada e cresce de forma natural (Efésios 4:16). Além 
disso, como falamos, a Bíblia nos ensina que é o próprio 
Deus que acrescenta pessoas à Igreja (Atos 2:47).  

Embora uma célula tenha oração, ensino, discipulado, 
cura e ajuda mútua, ela não se caracteriza pela existência 
de apenas alguns desses aspectos isoladamente, mas sim 
por todos eles fluindo em um mesmo ambiente.  

Uma célula não é isoladamente um:  

• Grupo de oração 
• Departamento da Igreja 
• Grupo de estudo bíblico 
• Grupo de discipulado 
• Grupo de cura da alma 
• Grupo de autoajuda 
• Ponto de pregação



IGREJA IGREJA
emcom

CÉLULASCÉLULAS
ou



Algumas Igrejas apenas “agregaram” as "células" à sua programação 
semanal e, nesse caso, nós as chamamos de Igrejas com células: elas 
mantêm sua rotina com departamentos (que em alguns locais são 
chamados de “ministérios”), e incluem as células apenas como mais uma 
programação. Por outro lado, nós somos uma Igreja em células, ou seja, as 
células são a nossa essência, a forma de sermos Igreja. Isso não quer dizer 
que a nossa realidade não envolva outras coisas, mas sim que toda a 
dinâmica nasce das células e dá apoio a elas. 
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39 e 40

Leia a tabela nas páginas 39 e 40 e analise as 
diferenças entre os dois tipos de Igreja.



- Baseado na tabela apresentada, a Vida e Paz Church é 
uma Igreja com células ou em células?
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Existem inúmeras Igrejas em células no mundo, inclusive, a Vida e Paz Church 
começou em uma “célula” com apenas quatro pessoas. Mesmo que na época 

essas pessoas ainda não conhecessem a fundo essa realidade de Igreja em células, 
com o passar dos anos aquela célula foi transicionada, cresceu e multiplicou, 

chegando em 2020 a quase 20 Igrejas espalhadas por três estados brasileiros. 



A Vida e Paz Church ao longo da história precisou fazer a transição 
de Igreja com células para Igreja em células.  

- No início, tínhamos uma estrutura celular (grupos pequenos que 
se reuniam em casas, por exemplo), mas não tínhamos uma visão 
que estabelecesse as células. 

- Por mais que tivéssemos praticas parecidas com as que temos 
hoje, não vivíamos a realidade completa das células, porque ainda 
não entendíamos que a grande questão das células é fazer com que 
elas aprimorem os relacionamentos e edifiquem pessoas.
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ENTENDENDO 
MELHOR



Podemos até observar outras igrejas que foram bem-sucedidas na 
implantação de células, mas não podemos esquecer que existe uma 
medida para cada líder, e Deus já estabeleceu um campo de 
atuação específico para cada pessoa que ele deu uma visão 
específica (2 Coríntios 10:13). 

“Se Deus fez alguém para cortar madeira com machado, não 
adianta essa pessoa imitar alguém que corta madeira com facão”.
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UMA MEDIDA PARA CADA LÍDER



“Na tentativa de olhar para os lados e observar 
o sucesso do outro, corremos o risco de 

não ver o que há dentro de nós e de sermos 
impedidos de alcançar nosso sucesso. ”

APÓSTOLO LUIZ FERNANDO DUARTE



Características de 
uma Igreja em 

células



Uma Igreja em células é viva, alegre, cheia de unção (capacidade de atrair), se integra 

na sociedade e tem como prioridade levar pessoas a Deus, forjar nelas o caráter de 
Cristo e treinar cada uma em seu ministério (Efésios 4:11). Nessa realidade, tudo 
acontece a partir das células, porque elas são a essência do que a Igreja deve ser, uma vez 
que retoma a ideia original da transição que Jesus fez do Antigo para o Novo Testamento. 
Diante disso, agora queremos destacar dois aspectos importantes dessa Igreja: 
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ASPECTO 1
Uma Igreja em células é…

Uma asa é o culto – Que é a celebração que 
acontece no prédio, onde todas as células se 
reúnem para comunhão, adoração, ensino, 
treinamento e evangelismo em massa. Isso é 
fundamental, porque, mesmo nos reunindo 
nas casas, é necessário que estejamos todos 
juntos, como corpo, celebrando a Deus 
(Hebreus 10:25). 

A outra asa é a célula – As pessoas se reúnem nas casas, 
num contexto informal e familiar. Nesse ambiente, cada 
pessoa é acompanhada e pastoreada de perto e de forma 
individual por um líder de célula. Dentro dessa realidade, 
investimos tempo de qualidade uns com os outros, no 
discipulado, e cada um pode exercer seu ministério, uma 
vez que todos têm a oportunidade de serem usados por 
Deus para capacitar outros.

Na Igreja 
Neotestamentária 

existiam duas reuniões 
principais: no Templo 

e nas casas.

Em uma Igreja em 
células a dinâmica é a 
mesma, nos reunimos 
no prédio e nas casas, 

com isso nasceu o 
conceito de “duas asas”.UMA IGREJA DE DUAS ASAS
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- Qual a importância e objetivo de cada “asa"?



REUNIÕES DE CULTO

• Ouvimos para gerar fé 
• O alvo é ministrar a palavra 
• Aprendemos com o pregador 
• Há testemunhos e evangelismos em massa 
• Há oração de guerra em nível estratégico 
• Buscamos a libertação
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REUNIÕES DE CÉLULAS

• Falamos para crescermos em fé 
• O alvo é compartilhar e praticar a palavra 
• Aprendemos uns com os outros 
• Há testemunhos e evangelismos pessoais 
• Há oração de guerra em nível pessoal 
• Mantemos a libertação



 Assim como cada um de nós tem um 
corpo com muitos membros e esses 

membros não exercem todos a mesma 
função, assim também em Cristo nós, que 

somos muitos, formamos um corpo, e 
cada membro está ligado a todos os 

outros. Romanos 12:4-5 

Ora, vocês são o corpo de 
Cristo, e cada um de vocês, 
individualmente, é membro 

desse corpo. 
1 Coríntios 12:27 

as pessoas não estavam apenas reunidas, 
elas estavam “conectadas”.

ASPECTO 2
Uma Igreja em células é…

UM ORGANISMO



- Mas como nos conectamos uns aos outros nesse 
organismo?



Através de 2 elos: 
AMOR E PAZ 



Leia a tabela na página 43 e explique as 
diferenças entre uma ORGANIZAÇÃO e um 

ORGANISMO.



NA PRÓXIMA AULA, CONTINUAREMOS NO CAP. 3. 

Vamos aprender sobre os  

Princípios de uma Igreja em 
Células 


