
PARTE 1 - CAPÍTULO 1
Os fundamentos de uma Igreja em Células



Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam 
de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo.  

Atos 5:42  
•

QUANDO ONDE

O QUE FAZIAM



15 e 16

• A Igreja faz parte do plano de Redenção para a humanidade, o Projeto Eterno de Deus. 

• Acreditamos que o estilo de vida da Igreja Neotestamentária tem a ver com o que 

Deus espera da sua Igreja hoje, em muitos aspectos. Alguns desses aspectos são 

essenciais para a edificação de uma Igreja, e sem eles dificilmente uma Igreja terá 

sucesso. Entre esses aspectos nós queremos destacar o relacionamento, já que nós 

acreditamos que a questão fundamental de uma Igreja está baseada na relação.

Neotestamentário (a) é tudo que se refere ao período do 
Novo Testamento, que relata a história da vida, do ministério, 

da morte e da ressurreição de Jesus. Por isso, quando nos 
referimos a Igreja Neotestamentária, estamos falando sobre a 

Igreja inaugurada pelo próprio Jesus, também chamada de 
Igreja Primitiva.

Entendendo
Melhor



A primeira parte do Manual de Células da Visão GUI, nos ensinará 
sobre as BASES das células, pois tudo que vivemos deve estar 

fundamentado na vontade de Deus. 
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Por mais que no ambiente de Igreja, muitas coisas são envolvidas, temos que entender que o 

foco de uma Igreja em Células, tem a ver com edificar pessoas com qualidade, e com o desafio 

de apresentar homens perfeitos à Deus.

EDIFICAR 
PESSOAS COM 

QUALIDADE 
CULTO 

AÇÃO SOCIAL 

ENSINO 

ORAÇÃO 

LIBERTAÇÃO 

COMUNHÃO 

Nós o proclamamos, advertindo e 
ensinando a cada um com toda a 

sabedoria, a fim de que apresentemos 
todo homem perfeito em Cristo. 

Colossenses 1:28

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/cl/1/28+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/cl/1/28+


CAPÍTULO 1
A IGREJA NEOTESTAMENTÁRIA



O que aprenderemos nesse capítulo?

•O modelo de Igreja Neotestamentária, e como é o padrão de Igreja que 

devemos edificar 

•As células não são um método de crescimento, mas elas definem o 

modelo de como a Igreja deve ser 

•Como Jesus chegou trazendo o Reino de Deus, e inaugurou uma nova 

realidade que era: fazer discípulos de todas as nações 

•Onde começou as reuniões nas casas 

•A importância de ser um líder apaixonado



• Já que vamos aprender sobre as bases da igreja que precisamos estabelecer, 

vamos entender como foi o nascimento da Igreja.  

• Jesus esteve entre nós com o propósito de “buscar e salvar o que estava perdido” 

(Lucas 1 9:10), trazendo o homem de volta para Deus e restabelecendo novas 

formas de culto. Mas "deu de cara" com um sistema religioso, e o confrontou.

• Jesus foi questionado por homens impregnados de 
religiosidade (Mateus 9:11) 

• Teve que lidar com convicções religiosas, posições 
políticas e com valores culturais da época 

• Nos mandou ficar livres de 3 tipos de fermento: 

• Fariseus (religioso) 

• Saduceus (cultural) 

• Herodianos (político)

Jesus usa o termo “fermento” para se 
referir a um padrão de pensamento 

negativamente influenciado por grupos 
religiosos, culturais e políticos. Mas o que 
Ele realmente queria era que as pessoas 

passassem por uma mudança de 
mentalidade, só que muitos daquela época 

não compreendiam que a religiosidade 
enrijece o entendimento e expurga o novo, 
por isso os religiosos não entendiam que a 

única coisa que Jesus queria era trazer um 
aspecto novo de vida (Mateus 9:14-17). 
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• Como era o sistema religioso daquela época?

Os religiosos: 

• Baseavam-se em leis, rituais e liturgias para 

conduzir o povo 

• Eles ensinavam as pessoas, mas nem eles mesmos 

sabiam para onde ir 

Com isso, podemos entender que a religiosidade: 

• Enrijece o entendimento e expurga o novo

ENDURECE RETIRA

ATENÇÃO! Não estamos 
menosprezando e 

desvalorizando as leis. Elas 
foram responsáveis por 
manter o valor histórico 

do Antigo Testamento, mas 
Jesus veio desconstruir 
a mentalidade religiosa, 

eliminando o velho (os 
antigos vos diziam assim)e 
mostrando que existia algo 

maior e cheio de vida 
(agora eu vos digo).
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Jesus chegou trazendo o Reino de Deus, e inaugurou uma nova realidade 

que era: fazer discípulos de todas as nações (Mateus 28:19,20) e assim nos 

deixou o modelo perfeito de uma igreja.

Leia o recurso PENSE BEM na página 18.



EXISTE UMA RESPONSABILIDADE 

UNIVERSAL PARA TODO CRISTÃO:

dever, assumir 
a posição

para todos, independente do 
chamado específico (5 ministérios)

nós, discípulos 
de Cristo

LEIA MARCOS 16:15-18
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1. Resistir e vencer as perseguições. 
2. Ajustar o caráter do homem ao caráter de Cristo por meio da cruz. 
3. Equipar e treinar os santos para exercerem seus ministérios. 
4. Estabelecer o Reino: 

•Como embaixadores – Trazendo a cultura do céu para Terra (Mateus 6:10; 2 Coríntios 5:20). 
•Expulsando demônios e conquistando territórios – O Reino só chega quando os demônios são expulsos (Lucas 11:20). 

5. Transformar a comunidade onde foi estabelecida. 
6. Ser modelo em oração, adoração e temor a Deus. 
7. Integrar sem assimilar – Estar em qualquer lugar sem absorver a cultura. Por exemplo, Jesus comeu com os pecadores, mas 

não se tornou um pecador. 
8. Pregar o evangelho ao mundo todo. 
9. Penetrar no mundo, em todas as esferas da sociedade.  

(Leia o box: A CONVERSÃO DE CORNÉLIO)
Releia cada ponto e reflita se 

você como Igreja de Cristo, tem 
sido como o modelo que Jesus 

estabeleceu, e o que você precisa 
mudar.

O MODELO DA IGREJA NEOTESTAMENTÁRIA FOI PLANEJADO E EDIFICADO PARA SER CAPAZ DE:
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Além do que aprendemos no slide anterior, vamos analisar sobre alguns 

aspectos específicos que compunham a Igreja Neotestamentária:

1 ENSINO BASEADO EM RELACIONAMENTO, 
VIDA E EXPERIÊNCIA COM DEUS

Pedro, um simples pecador, tinha como fator 
mais prazeroso o testemunho marcante de 
alguém que foi TRANSFORMADO por um 
evangelho VIVO, EFICAZ E PODEROSO.

Esse homem “simples” 
tinha uma paixão dentro 

de si 
Atos 2:22-24
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Aspectos específicos que compunham a Igreja Neotestamentária:

2 HAVIA SEMPRE UMA PALAVRA VIVA E FRESCA QUE 
LEVAVA AS PESSOAS AO ARREPENDIMENTO E 

PROMOVIA MUITAS CONVERSÕES E TEMOR A DEUS 

LEIA ATOS 2:38
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Aspectos específicos que compunham a Igreja Neotestamentária:

3 AS PESSOAS ERAM CONFRONTADAS 
EM SUA MANEIRA DE VIVER 

Com muitas outras palavras os advertia e insistia 
com eles: "Salvem-se desta geração corrompida! " 

Atos 2:40

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/atos/2/40+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/atos/2/40+


"NÃO FAÇA ACORDO 
COM O QUE DEFORMA"

APÓSTOLO LUIZ FERNANDO DUARTE
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Aspectos específicos que compunham a Igreja Neotestamentária:

4 AS PESSOAS PERSEVERAVAM 

A Igreja perseverava: 
na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas 
orações, no temor ao Senhor, na mesma fé, unidade, reuniões 
no templo e nas casas, na liberalidade e na alegria.

Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à 
comunhão, ao partir do pão e às orações. Atos 2:42

perseverar é um 
ato permanente 
de praticar até 
tornar perfeito
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Aspectos específicos que compunham a Igreja Neotestamentária:

5 EVANGELISMO E SALVAÇÃO 
ACONTECIAM DIARIAMENTE 

Quando temos uma paixão, ela se torna 
uma carga que nos acompanha onde 
quer que vamos, e nunca nos deixa 

perder o foco, sempre nos movendo 
em direção aos nossos objetivos.

Pense bem, temos 
evangelizado e 

pregado salvação 
todos os dias como a 
Igreja Primitiva fazia?
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Aspectos específicos que compunham a Igreja Neotestamentária:

6 HAVIA UM DERRAMAMENTO 
CONSTANTE DO ESPÍRITO SANTO 

Na construção da Igreja Neotestamentária, o Espírito 
Santo era o “encarregado” de dar ousadia e 

intrepidez, e fazer com que os discípulos fluíssem 
debaixo de autoridade e poder.  

Ele dava a direção e determinava os próximos passos.
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Aspectos específicos que compunham a Igreja Neotestamentária:

7 SINAIS, MARAVILHAS E PRODÍGIOS 
ACONTECIAM CONSTANTEMENTE 

• Um aleijado de nascença curado na porta do Templo quando 
Pedro e João estavam indo orar (Atos 3:1-6) 

• Filipe realizou em Samaria (Atos 8:6) 
• Pedro, Paulo e Silas foram libertos da prisão (Atos 12:7-9, 16:25-34) 
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Aspectos específicos que compunham a Igreja Neotestamentária:

8 A IGREJA SE REUNIA NO 
TEMPLO E NAS CASAS 

Deus acrescentava pessoas à Igreja todos os dias, e com isso não parava 
de crescer. Mas onde todas essas pessoas se reuniam?

No período em que a Igreja mais cresceu, ela não tinha vários prédios 
espalhados pelas cidades, mas as pessoas se reuniam regularmente nas casas:

Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de 
ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Atos 5:42

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/atos/5/42+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/atos/5/42+


1. No processo de desconstrução e construção de Jesus, quais foram os 
maiores desafios enfrentados por Ele em relação aos religiosos da época


2. Como o modo de Jesus agir pode nos ensinar?

3. Quais das características da Igreja Primitiva te chamaram mais atenção?

4. Leia Atos 2:42-47 e reescreva o texto, colocando em primeira pessoa e 

assumindo um compromisso pessoal de estabelecer um estilo de vida como 
o da Igreja Primitiva. Exemplo: “Eu vou me dedicar ao ensino, à comunhão, ao 
repartir do pão e às orações. Vou ter mais temor, ser canal de Deus para que 
sinais e maravilhas aconteçam, ter mais fé, viver em unidade e compartilhar o 
que tenho com os outros.”


5. Como você pode ser um líder apaixonado, colocando em prática o que 
aprendeu nesse capítulo?

Aplicação



Desafio

Estude os 8 aspectos apresentados nessa aula, e 

anote quais você precisa melhorar como líder e 

coloque isso em prática. 
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O RETORNO AO MODELO ORIGINAL

NA PRÓXIMA AULA VEREMOS SOBRE: 

Renovando a mente


