
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 19
Resolvendo os Problemas da 

Célula
Parte 2

Aprendendo para resolver
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Vamos continuar aprendendo sobre como reconhecer, lidar e 
corrigir os problemas na realidade de uma Igreja em células:

“HOJE”

VAMOS LÁ!
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Como falamos, todos podem ser sacerdotes (1 Pedro 2:9; 
Apocalipse 5:9-10), mas um dos problemas mais sérios que 
podemos enfrentar é quando o líder de célula compromete 
o seu sacerdócio, porque todas as pessoas que estão sob 
os seus cuidados serão influenciadas a se corromperem.

1. A corrupção do sacerdócio

PRIMEIRO PROBLEMA
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Como resolver?

Homens fracos não suportam pressão, não têm firmeza da 
verdade e não estão conectados à missão do coração do 
seu líder. Por isso, quem vai nos substituir, embora não 
tenha a mesma expressão, deve ter os mesmos valores e as 
mesmas virtudes que nós.
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Um ambiente de competição começa quando as pessoas 
têm interesses pessoais e/ou dificuldade de construir em 
grupo. Isso faz com que o princípio da unidade seja 
comprometido.

Alguns temperamentos têm a competição como parte de 
sua personalidade, mas a competição também pode ser 
desenvolvida por motivações egoístas e individualistas.

2. Competição 

SEGUNDO PROBLEMA
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Como resolver?

O pastor local deve procurar as pessoas envolvidas e, de 
forma madura, confrontá-las em amor, reafirmando sobre 
unidade e sobre como nós precisamos uns dos outros, 
deixando claro que cada um tem sua porção, o que torna a 
competição completamente desnecessária e infundada.
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Nós não competimos, nós edificamos.

APÓSTOLO LUIZ FERNANDO DUARTE
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Na vida prática, muitas vezes pode acontecer de uma 
pessoa querer “trocar” ou simplesmente “ser trocada” de 
célula. 

E por mais “normal” que isso possa parecer, não é correto 
que essa troca aconteça, a menos que haja algum motivo 
aceitável ou esteja baseada em uma direção do pastor de 
células ou do pastor local.

3. Membros que trocam de célula

TERCEIRO PROBLEMA
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Como resolver?

Antes de qualquer coisa, não podemos nos esquecer que a 
vida da célula começa a partir de um relacionamento, por 
isso fazer uma ruptura geralmente não é positivo, mas em 
algum casos específicos (com direção, maturidade e 
discernimento) é necessário.
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É importante entender que quando um líder chega ao 
ponto de querer desistir da liderança, seu comportamento 
já manifestava os sinais há algum tempo, como cansaço, 
falta de motivação, ausência de respostas e desânimo. 

Por isso é importante observar os primeiros sinais o mais 
cedo possível.

4. Cansaço, desânimo e desistência da liderança (quando 
liderar se torna um peso)

QUARTO PROBLEMA
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Como resolver?

Precisamos compreender que alguns líderes não têm 
maturidade, nem experiência suficiente para superar 
momentos difíceis, por isso, o pastor de células precisa 
atuar como um agente “estancador” de crises, estimulando 
o líder a permanecer firme na fé e a enfrentar seus 
desafios.



Queremos destacar três iniciativas essenciais para 
enfrentarmos essa situação:
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A. Viver da fé

A fé é um mecanismo que pode redefinir a nossa forma de 
ver a vida, porque de acordo com o texto em Hebreus 11, 
ela:

• Tem a capacidade de aumentar os nossos níveis de 
sacrifícios (versículo 4)
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• Nos faz trabalhar para o futuro, e não para o presente 
(versículo 7)

• Nos faz andar às cegas, mas vendo a promessa (versículo 
8)

• Traz a existência o que não existe (versículo 11)
• Nos faz trabalhar mesmo sem recompensa (versículo 13)
• Nos ensina a sacrificar o que é mais precioso (versículo 

17)
• Libera bênçãos futuras para os filhos (versículo 21)
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• Molda as nossas ações porque nos ensina a valorizar o 
que “carregamos (versículo 23)

• Nos faz escolher a “pior parte” para receber as melhores 
promessas (versículos 24-25)

• Nos faz lidar com o tempo até que os nossos obstáculos 
“caiam” (versículo 30)

• Nos faz lutar pelo que acreditamos (versículo 33)
• Gera homens que o mundo não merece (versículo 38)



Queremos destacar três iniciativas essenciais para 
enfrentarmos essa situação:
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B. Restaurar a relação com Deus – Homens desanimados 
não oram, não leem a Bíblia e não têm força para 
recomeçar. 

C. Pedir ajuda – Como corpo, nós precisamos saber pedir 
ajuda.
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Frustração é uma perspectiva não cumprida.

Assim, tendenciosamente, quando fracassamos em nossas 
tentativas, nos sentimos frustrados e criamos resistência 
para continuar acreditando no que estamos fazendo. 

5. Células que não crescem e, por isso, frustram o líder 

QUINTO PROBLEMA



Alguns fatores que impedem o crescimento:
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A. Pecado e ausência de santidade
B. Ausência de compreensão da visão
C. Preguiça
D. Liderança desproporcional ao seu campo 

de atuação
E. Falta de compromisso
F. Motivação errada



• A FRUSTRAÇÃO DA CÉLULA QUE NÃO 
CRESCE
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A frustração de não crescer pode fazer com que o líder 
desanime quanto a liderar, e pode até causar a “perda” das 
pessoas que ainda estão aos seus cuidados. 

No entanto, nenhuma circunstância define o potencial de 
um líder, e sim o que Deus pensou sobre ele na eternidade, 
por isso sempre há como recomeçar e se restabelecer.
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Como resolver?

O líder de rede ou pastor de células deve “levar” o líder 
frustrado para perto e sondar quais são as suas feridas e 
como a frustração de não crescer comprometeu a sua 
motivação de liderar.



Hora de Compartilhar!

Algum de vocês já passou por um 
momento de desânimo, onde a perda 
dos membros da célula fez gerar uma 
frustração, mas com a ajuda de seu líder 
e/ou pastor, conseguiu superar e 
prosseguir em sua liderança?
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Algumas pessoas estão na Igreja há anos, mas resistem ás 
mudanças que deveriam ser provocadas pelo 
conhecimento da verdade.

Por outro lado, existem aqueles que se permitem ser 
moldados e transformados com profundidade e, com isso, 
crescem mais rápido espiritualmente. 

6. Pessoas que não querem ser lideradas por alguém 
“mais novo” na fé

SEXTO PROBLEMA
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Essa realidade pode fazer com que algumas pessoas que 
lideram, sejam mais novas na fé do que os membros da 
célula.

Com isso, alguns conflitos podem surgir, como: os 
membros se acharem mais qualificados que o líder e 
acreditarem que ele não tem condições de exercer 
liderança sobre eles.
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Como resolver?

Normalmente demora-se um pouco até que as pessoas 
possam confiar nesse líder mais novo, mas a conduta, o 
caráter, a disciplina, a santidade, a postura e a obediência, 
farão com que a credibilidade e o respeito por ele sejam 
estabelecidos.
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Pode ser que algumas pessoas tenham  resistência em 
fazer parte de uma célula, e os motivos que elas alegam 
com maior frequência são:

7. Pessoas que já participam há algum tempo da Igreja, 
mas não querem participar de células

SÉTIMO PROBLEMA

A. Frustrações com grupos antigos
B. Medo ou vergonha de se abrir 

para novos relacionamentos 
C. Não querer se comprometer 

com a visão da Igreja

D. Resistência a ser liderado mais 
de perto

E. Dificuldades e gastos com 
locomoção

F. Falta de tempo
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Como resolver?

Nesse caso, é importante, antes de qualquer coisa, que o 
pastor local, juntamente com o pastor de células, 
identifique a razão pela qual a pessoa não participa de uma 
célula, e após esse diagnóstico, trabalhe para resolver a 
situação.
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À medida que a Igreja cresce, é comum não 
conhecermos a todos e até deixarmos de olhar para 
as pessoas que não fazem parte da nossa célula ou 
rede. Mas nós precisamos entender que pode haver 
alguém que está na Igreja há tempo e ainda não foi 
inserido na célula, ou alguém que está chegando à 
Igreja e que precisa ser integrado.
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Mesmo que uma Igreja em células acredite firmemente 
numa realidade de organismo, é fundamental entender 
que por trás disso existe uma organização para fortalecer 
e estabelecer a Igreja Orgânica.

Além disso, integrar essas pessoas é importante e faz 
parte da proposta do evangelho.
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Elas precisam se sentir parte de uma família, assim, 
podemos envolve-las em funções que não estejam 
relacionadas a liderança da Igreja, como:

A. Estacionamento 

B. Manutenção do 
prédio 

C. Assistência social

D. Centro de 
recuperação

E. Asilos  G. Segurança   

F. Creches   
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8. Traições e abandonos

OITAVO PROBLEMA

Pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito 
para nos ensinar, de forma que, por meio da 
perseverança e do bom ânimo procedentes das 
Escrituras, mantenhamos a nossa esperança.

Romanos 15:4

Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e 
foram escritas como advertência para nós, sobre 
quem tem chegado o fim dos tempos.

1 Coríntios 10:11
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Como lemos nos textos em Romanos e 1 Coríntios, tudo 
que está escrito na Bíblia serve para nosso aprendizado e 
nossa advertência.

Além das histórias de tantos homens usados e escolhidos 
por Deus, a vida de Jesus é um exemplo para nós em 
muitos aspectos. Com Ele, aprendemos a como ter fé, 
orar, perdoar, amar e também como encarar as crises, já 
que as traições e os abandonos sempre fizeram parte da 
vida e do ministério de Cristo.



211

Como resolver?

A bíblia nos afirma que Jesus escolheu 12 discípulos, e um 
deles era o diabo (João 6:70). Cristo, em sua presciência, 
poderia expurgar Judas no início da jornada, mas optou por 
amá-lo até o fim (João 13:1), sem deformar quem Ele era.

Discipular um traidor foi uma opção de Jesus porque ser 
como Cristo é ter a capacidade de conviver com traidores, 
sem transformar a sua essência.
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O fato da comunhão e dos relacionamentos entre as 
pessoas de uma célula serem intensos, pode gerar uma 
certa comodidade e fazer com que os membros 
resistam à multiplicação, por não quererem deixar de 
participar da reunião com aqueles que já estão 
“acostumados e apegados”. 

9. Células que resistem à multiplicação

NONO PROBLEMA



212

Como resolver?

Talvez as pessoas dessa célula que não multiplica não têm 
o entendimento certo de que a célula precisa multiplicar 
(no tempo adequado), para que o evangelho continue 
crescendo.

Mas se o problema envolver imaturidade por parte dos 
membros da célula, isso precisa ser tratado de forma 
individual e coletiva, até que o padrão de uma 
multiplicação sadia seja estabelecido na célula e no 
entendimento dos seus membros.
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Em uma Igreja, algumas pessoas podem se tornar 
“críticos da visão”, e isso pode acontecer por diversos 
motivos, como:

10. Pessoas que criticam a visão

DÉCIMO PROBLEMA
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A. Não conhecer a visão em sua totalidade 

B. Frustrações de experiências passadas

C. Esconder os próprios erros

D. Ter liderado uma célula, mas experimentado um
fracasso



Conclusão

Depois de tudo que aprendemos, 
podemos concluir dizendo que célula 

é como uma família, na qual:
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• Aprendemos a amar, nos importar, servir, cuidar, 
compartilhar e edificar uns aos outros.

• Nos reunimos para comunhão, adoração, ensino,
discipulado, treinamento e evangelismo.

• Promovemos a edificação e a maturidade de todos,
por meio de valores como paternidade, cuidado, 
cobertura e multiplicação.



Esse é o seu manual de instruções de células! “Rumine” 
cada revelação e ensino, e se dedique a colocar em 
prática todos os dias tudo que aprendeu.

Temos certeza que isso, somado ao 
favor de Deus sobre a sua vida, fará 
de você um grande multiplicador e 
expansor do Reino, para a glória de 
Deus.



Chegamos ao fim da nossa Escola de Células, e a partir de 
hoje cada um de nós estamos habilitados para sermos 

líderes poderosos. 

Este é o início de muitas células que crescerão saudáveis, 
com líderes curados e maduros e que passarão por 

muitas multiplicações!


