Treinamento de Líderes de Células

PERFIL E MODELOS DE UMA
REUNIÃO DE CÉLULA
Uma célula saudável tem “muitas” reuniões.
Cada vez que os membros se encontram, cada
vez que fazem alguma atividade juntos, ali
temos uma reunião.
Não é preciso que se crie uma agenda rígida e
cansativa. O importante é que a célula não
fique presa apenas à reunião oficial. Outros
ajuntamentos são extremamente importantes
para manter a unidade e a motivação em alta.

EXEMPLOS DE REUNIÕES EXTRA-CÉLULA
• Reunião de oração semanal, na casa do
anfitrião ou na casa de outro irmão.
• Encontro para um café da manhã ou para
um café da tarde.
• Encontro das mulheres para fazerem uma
visita.
• Encontros para visitar alguém no hospital.
• Encontro dos homens para uma atividade
esportiva ou um churrasquinho.
• Todos sentando juntos na igreja, durante
o culto de celebração.

FORMATO PARA REUNIÃO DE CÉLULAS
1 – Oração – 5 min.
2 – Louvor – 15 min.
3 – Palavra – 20 min.
4 – Intercessão – 5 min.
5 – Oferta e Marcha do Amor – 5 min.
6 – Passar a Visão – 5 min.
7 – Avisos – 5 min.

Total: 60 min. ou 1h
8 – Comunhão com lanche

FORMATO PARA REUNIÃO DE CÉLULAS INFANTIS

1. Louvor e adoração (CD’s infantis) – 10 minutos;
2. Brincadeiras – 10 minutos;
3. Oferta (ler a Bíblia na Linguagem de Hoje) – 5
minutos;

4. Historinha Bíblica (Crianças colorindo personagens) – 15 minutos;
5. Passar a visão – 5 min.
6. Oração pelos problemas das crianças e pelos
alimentos da “Marcha do Alimento” – 5 minutos;
Tempo total 50 minutos
7. Lanche e Muita Comunhão.

VISÃO A SER PASSADA EM TODA REUNIÃO DE CÉLULA

• Qual o nome mais doce do universo? Jesus
• Qual segundo nome mais importante para
nós? Família
• Quais as três Letras que estão
revolucionando o mundo? MDA
• Qual a palavra que está em todos os cantos
de Ipatinga? Células
• Qual a nossa paixão? Almas
• Em tudo isso nós teremos o que? Sucesso
• Por que? Isso é só o começo!

As 4 Colunas Para a Multiplicação
das Células MDA
• Colunas são pilares, bases de
sustentação. O MDA, como
modelo de cuidado individual e
grupal de pessoas no Reino de
Deus, é sustentado por algumas
colunas firmes e insubstituíveis.

1 – Primeira Coluna: O Purê de
Batatas
É o processo de unificação do corpo de
Cristo. Essa foi a oração de Jesus em João
17:22-23
Cada Batata representa uma pessoa
conduzida pelo Líder da célula a vários
momentos de comunhão e ajuntamento
(Comendo, orando, divertindo, festejando)

Nessa fase o líder organiza as funções dos
membros da célula:
• Intercessor – campanhas de oração, vigílias e
reuniões de oração e visitas de oração.
• Ministro de Louvor – Conduz toda a logística
louvor da célula
• Secretário – Passa mensagens em redes
sociais para os membros da célula, mantém
atualizado os relatórios e confere a oferta das
células.
• Diácono – Promove a comunhão da célula
com os famosos lanches, organiza festas, é o
responsável pela Marcha do Amor.

2 – Segunda Coluna: Projeto
Natanael 3: João 1:45-47
Os nomes dessas 3 pessoas serão colocados em
um mural confeccionado pela célula e cada
membro do projeto assume o compromisso de
orar e jejuar incessantemente durante 30 dias
pelo Natanael. Ao final desse período esse
Natanael é convida para o Almoço dos
Natanaéis ou Jantar dos Natanéis, um evento
de colheita promovido pela célula, pelo setor
de células ou pela rede de células.

3 – Terceira Coluna: GE
Reunião
periódica,
programada,
prédefinida, objetivando levar pessoas a Cristo de
maneira informal e espontânea cognominada de
campanha de 7 semanas de Oração.
Quantidade de Pessoas – A Partir de 2
Logística - lugar e horário pré-definidos e tem
início e fim programados.
Tempo – de 5 a 20 minutos
Objetivo – Inserir pessoas na célula ou se
transformar em uma célula

4 – Quarta Coluna: Fator Barnabé
Atos 9:26-27
É crucial garantir que cada pessoa seja bem
incorporada à família da fé. Cada pessoa que se
converte a Jesus precisa ser transformada em
discípulo, e de discípulo em membro maduro, e
daí crescer em todos os estágios e
oportunidades que a família da fé pode oferecer.
Esse mês é o mês da consolidação dos
integrantes da célula, e da identificação real do
novo líder de célula na multiplicação.

