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A Cultura do Voluntariado na Love
Introdução
O Reino de Deus é formado por trabalhadores e servos
que se dispõem a prestar diferentes serviços de acordo
com suas habilidades, possibilidades, dons e talentos.
Nesse sentido, uma congregação não funciona
sem voluntários, na realidade, o voluntariado na igreja
é o fator que possibilita a obra do Senhor ser
executada.
“Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes,
e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra
do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o
trabalho de vocês não será inútil.” (1 Coríntios 15:58
– NVI).
Voluntariar-se é um ato de serviço, disponibilidade,
amor e vontade de ajudar. Quando falamos de
voluntariado na igreja, ainda, o “voluntariar-se” significa
doar-se inteiramente à causa do Senhor e de seus
filhos, e é amar o próximo na prática.
Certamente que conseguir voluntários não é uma tarefa
tão fácil assim, considerando que muitas pessoas
alegam…
▪
Não ter tempo;
2

▪

▪

Estar ocupado demais com o trabalho ou com a
família;
Não ter a “aptidão” necessária…

Entre outros argumentos. Outras pessoas ainda
pensam equivocadamente que a igreja não precisa de
mais voluntários, pois já tem a quantidade necessária,
ou que não há mais cargos ou “vagas” a serem
preenchidas.
Isso é um erro bem comum. Infelizmente, muitas
pessoas acham que, como uma empresa, há apenas
determinados cargos a serem ocupados, e que depois
as portas se fecham e não entra mais ninguém.
Todavia, nós sabemos que o Reino de Deus oferece
inúmeras possibilidades de trabalho. Cabe a nós,
porém, apresentarmo-nos ao Senhor e dizermos: “Eisme aqui, envia-me a mim!” (Isaías 6:8 – ACF). Pois Ele
está constantemente nos chamando.
Afinal, Jesus disse:
“A seara é grande, mas os trabalhadores são
poucos. Rogai, pois, ao Senhor da plantação que
mande obreiros para fazerem a colheita.” (Lucas
10:2 – King James Atualizada).
Princípios Relevantes a respeito do voluntariado na
Igreja:
• Ser voluntário é amar, servir, ser Igreja. Amamos
pessoas, valorizamos pessoas, servimos pessoas,
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acreditamos nas pessoas. Voluntariado é sobre
servir, não ser visto. SERVIMOS POR ALGO
MAIOR!
• Ser voluntário é ser um evangelista Alcançar o
outro por meio de relacionamento com as pessoas.
Nossa meta não é pregar Jesus, mas permitir que
as pessoas O vejam através da nossa vida de
serviço.
• Ser voluntário é ser um adorador. Não é sobre
cantar, louvar ou fazer música. Mas é sobre
atitudes de indivíduos que obedecem a Deus, e
são submissos à palavra dele.
• Ser voluntário é transformar vidas. Por sua vida de
adoração o voluntário inspira pessoas a seguirem a
Jesus e a viverem o Cristianismo fora das quatro
paredes do templo, através de ações de
generosidade ajudam a transformar a história de
outras vidas.
10 Critérios para servir como um Voluntário Love:
1 – Decisão de Pertencer a Love
Para ser um voluntário na Love é preciso decidir
pertencer a Igreja. Não é necessário ser batizado ou
ser recebido formalmente em alguma reunião como
membro para começar a servir, mas é necessário
decidir ser Igreja e aguardar com expectativa o dia em
que poderá ter seu nome registrado em nossa
membresia.
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Ninguém pode fazer parte do Corpo de Cristo, sem se
sentir parte da Igreja, porque ela é o Corpo do Senhor.
“Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em
Cristo, mas individualmente somos membros uns dos
outros.” (Romanos 12.5) E a nossa meta é que todos
as pessoas que decidam fazer parte da Love sirvam e
se envolvam em alguma área do voluntariado.
2 – Ter tempo para servir
O voluntariado requer tempo, não basta só querer
servir, é preciso disponibilizar tempo pra isso. Na
medida do possível sempre trabalharemos com a
disponibilidade das pessoas, mas não desprezaremos
a “NECESSIDADE” de alguma missão.
Jesus não chamou desocupados, mas homens
dispostos a servir. Às vezes teremos que abrir mão de
algumas coisas. Isso não quer dizer que vamos ser
negligentes com a família, com o trabalho; mas que em
alguns momentos será necessário abrir mão de alguma
coisa. Davi disse certa vez: “Não, respondeu Davi,
quero comprá-lo pelo seu inteiro valor em dinheiro; não
tomarei o que te pertence para dar Senhor, e não
oferecerei um holocausto que não me custe nada.” (1
Crônicas 21.24) Então sempre que houver uma missão
e ou uma necessidade o VOLUNTÁRIO LOVE deve se
prontificar para cumprir tal missão.
3 – Amar a Igreja concordando com sua visão
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Amar é zelar, cuidar, respeitar, contribuir e desejar
estar perto. Se eu amo minha Igreja, e concordo com
sua visão, o serviço fica muito mais leve e prazeroso.
Mas para se concordar com algo é preciso conhecer,
ter acesso, contato e muitas vezes experimentar. Então
o VOLUNTÁRIO LOVE precisa se envolver, estar nos
cultos, congressos e conferências. Ninguém deve dizer
que ama Jesus, mas não ama a Igreja, “quero Jesus,
mas não quero a Igreja”, pois Jesus é o cabeça e nós
somos o corpo.
4 – Amar as pessoas
Uma das expressões do caráter de Deus em nossas
vidas é o amor. “Com isso todos saberão que vocês
são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos
outros.” (João 13.35). Amar é uma escolha, uma opção.
Jesus nos deixou este mandamento pois sabe que com
a ajuda do Espírito Santo isso é possível. “E Jesus
disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu
coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu
pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E
o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu
próximo como a ti mesmo” (Mateus 22.37-39)
Quando confessamos Jesus Cristo como único Senhor
e Salvador de nossas vidas, Deus introduz o Espírito
Santo em nossos passos, em nossa caminhada. O
Espírito Santo se encarrega à edificação do amor em
nossas vidas, fazendo-nos agir de forma a colocar os
interesses e necessidades de outra pessoa à frente dos
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nossos. Sem o Espírito Santo não haveria quem
pudesse nos livrar do egocentrismo. Diríamos sempre:
“EU...MEU...PARA MIM”. Se abrirmos nosso coração,
ele vai sussurrar em nosso ouvido: “DEMONSTRE SEU
AMOR COLOCANDO OS OUTROS ANTES DE VOCÊ”
5 – Ser Flexível
Precisamos ser flexíveis, tudo que é muito rígido tende
a quebrar com facilidade. Ser flexível é ajudar um irmão
de outro ministério mesmo que não seja nossa
“função”. É relevar e entender quando um irmão com
problemas nos trata mal por estar chateado e nervoso,
é perdoar sempre. É estar disposto a servir em
qualquer área que precise de você. “Depois disso,
derramou a água numa bacia e começou a lavar os pés
dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que
estava em sua cintura.” (João 13.5).
6 – Ter um coração ensinável
“Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso
Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A ele seja dada a
glória, assim agora, como no dia da eternidade.
Amém.” (II Pedro 3.18). O VOLUNTÁRIO deve estar
disposto a aprender, disposto a ser corrigido.
Precisa ser submisso à palavra de Deus, e a sua
liderança. Não é alguém perfeito, ou infalível, mas
alguém que tem o desejo de crescer e está crescendo.
Deve estar interessado e disposto a ser treinado.
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Infelizmente muitos não gostam de ser corrigidos,
acham que já sabem tudo e não precisam aprender
mais nada, são negligentes com o estudo da Palavra.
Pessoas que tem estas atitudes não estão aptas para
servir ao Reino.
“Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos;
porque, que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se
estais sem disciplina, da qual todos são feitos
participantes, sois então bastardos, e não filhos. Além
do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos
corrigirem, e nós os reverenciamos; não nos
sujeitaremos muito mais ao Pai dos espíritos, para
vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco
de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia; mas
este, para nosso proveito, para sermos participantes da
sua santidade. E, na verdade, toda a correção, ao
presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza,
mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos
exercitados por ela.” (Hebreus 12.7-11).
Disciplina, submissão e desejo de aprender são
indispensáveis àqueles que querem servir e crescer na
casa do Senhor.
7 – Ter Comprometimento
O VOLUNTÁRIO LOVE precisa ser comprometido.
1º Com a palavra de Deus - Ser obediente aos
ensinamentos contidos na palavra.
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2º Comprometido com a Igreja - Estar envolvido de
forma direta nos projetos da Igreja, entender que é
parte de tudo o que o Senhor deseja fazer através dela,
estar disposto a FAZER A SUA PARTE, ser fiel.
3º Comprometido com o ministério que escolheu
servir - Ser pontual, servir com paixão dando o seu
melhor, mesmo que ache que o que faz seja pouco ou
pequeno. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel
servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te
colocarei; entra no gozo do teu senhor.” (Mateus 25.23)
8 – Servir com excelência
A excelência tem sido uma META NA LOVE. Em tudo
que fazemos, buscamos fazer o melhor. A excelência
no servir não está linkada a quanto seu ministério é
visto pelos outros ou não. A excelência esta linkada a
um coração grato que reconhece seu lugar no corpo de
Cristo. Alguns ministérios são visíveis, outros ficam por
trás das cortinas, mas todos são igualmente valiosos e
aqui o importante é SERVIR e não SER VISTO.
Quando eu sirvo ao próximo eu sirvo a Deus. Quando
eu faço pelas pessoas estou fazendo para Deus.
“Porque tive fome, e deste-me de comer; tive sede, e
deste-me de beber; era estrangeiro, e hospedaste-me;
Estava nu, e vestiste-me; adoeci, e visitaste-me; estive
na prisão, e foste me ver. Então os justos lhe
responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com
fome, e te demos de comer? Ou com sede, e te demos
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de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te
hospedamos? ou nu, e te vestimos? E quando te vimos
enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? E, respondendo
o Rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o
fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o
fizestes.” (Mateus 25:35-40)
Hora, se eu entendo que fazendo ao meu irmão estou
fazendo pra Cristo, eu farei sempre com a excelência
que Ele merece. Nenhum ministério é independente.
Uma vez que nenhum ministério pode realizar sozinho
tudo o que a igreja é chamada a fazer, devemos
depender e nos juntar uns aos outros. Quando uma
parte do corpo não funciona bem as outras partes
também não funcionam.
“Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de
todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em
amor, na medida em que cada parte realiza a sua
função.” (Efésios 4.16)
Esperamos que ao final de cada culto o resultado
sejam vidas rendidas no altar e a Igreja alimentada e
edificada, mas para que alcancemos este resultado é
preciso que cada um de nós entenda que somos um
TIME e que o serviço e a posição de cada um é
fundamental para que nosso TIME vença.
9 – Ser proativo
Jesus alertou seus discípulos sobre tudo que ele iria
passar, porque ele já sabia que isso seria difícil para os
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discípulos também. Ele disse: “Ore para que não
entreis em tentação” “Vigiai e orai, para que não entreis
em tentação; na verdade, o espírito está pronto, mas a
carne é fraca.” (Mateus 26.41) Ele não disse, “Espere
para orar quando for tentado, ou até você ser entregue
a tentação, ou quando já estiver cheio até o pescoço de
pecado e perversão!” Jesus nos ensina a sermos
proativos, que é definido pelo dicionário como “que visa
antecipar futuros problemas, necessidades ou
mudanças”
10 – Ser submisso
Ser submisso é uma escolha, é entender que se está
sob uma missão e se sujeitar a ela. Ser submisso é ser
dependente, obediente, é ser SERVO.
Para ser um VOLUNTÁRIO excelente é preciso ser
submisso. O contrário de ser submisso é ser altivo,
arrogante e soberbo. JESUS ESTAVA SOB UMA
MISSÃO E SE SUBMETIA A ELA “Porque eu desci do
céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade
daquele que me enviou.” (João 6.38)
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O Voluntariado na Asa Ministerial
2.1 – Nível Iniciante do Voluntário no Ministério
Chamamos de Nível Iniciante, o primeiro momento de
uma pessoa no serviço cristão da Igreja como
Voluntário em algum ministério.
Nós, da Love, entendemos que toda pessoa que decide
fazer parte da igreja já pode imediatamente a essa
decisão, se inscrever e começar a servir como
voluntário, ajudando (mesmo que de maneira bem
básica e inicial) para que nossos cultos e celebrações
sejam cada vez mais criativos, dinâmicos presenciais e
virtuais e nosso trabalho também fora do Espaço de
Celebrações seja realizado com consistência.
Todos os ministérios da Love têm sua parte técnica,
operacional e braçal e tem funções que operam nos
bastidores do culto e não há protagonismo nelas. Todo
Voluntário precisa, de maneira inicial, servir nessas
funções primeiramente.
Ser voluntário em nível iniciante em nossos ministérios
ensinará nossas ovelhas e discípulos a serem
humildes, submissos e compromissados com a obra.
Tais funções ministeriais são tão importantes que
precisamos contar não somente com voluntários em
nível iniciante nelas, como também com voluntários em
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nível avançado, pois há sempre muito trabalho e
poucos trabalhadores como disse Jesus.
Voluntários em nível Avançado que se mantém
trabalhando como voluntários em funções de iniciantes
demonstram com suas atitudes humildade e amor pela
Igreja e pelo Ministério como um todo.
2.2 – Nível Avançado do Voluntário no Ministério
Se encontram nesse nível pessoas que já passaram
por um trilho definido pelo Pastor da Igreja e pessoas
que já passaram por um trilho definido pelos líderes
ministeriais da Igreja.
Para exercer funções de maior responsabilidade
técnicas e espirituais e funções que são mais vistas por
todos ou até mesmo se tornar um voluntário que exerça
uma liderança ministerial os critérios são mais
rigorosos e são os mesmos exigidos para se tornar
líder de célula como veremos a seguir.
Quais são nossos atuais Ministérios?
a) LoveTec:
• Projeção Multimídia
• Iluminação Cênica
• Sonoplastia
• Marketing Virtual
• Fotografia
• Transmissão em Streming
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b) Love Vibracion - Ministério de Boas-Vindas e
Apoio
c) Love em Ação: Evangelismo e Ação Social
d) Love Praise: Música, Louvor e Adoração
e) Love Fire: Movimento Jovem de Oração
d) Love Z: (Equipe de Líderes) Culto dos
Adolescentes
e) Love Kids: (Love Babys, Love Start e Love
Juniors)
f) Love Family (Cultos, eventos e estudos para toda
a família)
g) Love Dance Boas Novas
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3
A Visão Celular
A Igreja do Senhor Jesus está atualmente
experimentando uma mudança de paradigma ao redor
do mundo. Esta mudança está acontecendo na visão,
estrutura, e funcionamento da Igreja Local. Nos
referimos ao resgate da prática da Igreja Primitiva de
se reunir nos lares. Na Igreja Primitiva, os cristãos se
reuniam nos lares, não como uma opção, mas porque
eles eram o coração da Igreja Local - e o centro de
suas atividades.
Atos 2.46-47: “E, Perseverando unânimes todos os
dias no templo, e partindo o pão de casa em casa,
comiam com alegria e singeleza de coração,
louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo...
E cada dia acrescentando-lhes o Senhor os que iam
sendo salvos”
Atos 5.43: “E todos os dias, no templo e de casa em
casa, não cessavam de ensinar, e de anunciar a
Jesus, o Cristo”.
Romanos 16.3-5: “Saudai a Priscila e a Áquila,
meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela
minha vida expuseram as suas cabeças; o que não
só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas
dos gentios. Saudai também a igreja que está na
casa deles. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as
primícias da Ásia para Cristo”.
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Colossenses 4.15: “Saudai os irmãos de Laodicéia,
e Ninfa, e à igreja que ela hospeda em sua casa”.
Filemom 2: “Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o
irmão Timóteo, ao amado Filemom, também nosso
colaborador, e à irmão Afia, e a Arquipo, nosso
companheiro de lutas, e à igreja que está em tua
casa...
A célula é um grupo de pessoas (5 a 16) que se reúne
semanalmente para comunhão, adoração, edificação e
evangelização. Mas, como o que compõe o corpo é a
somatória de todas as células, reunimos todas as
células semanalmente para uma celebração conjunto
no Espaço de Celebrações.
Congregar não se resume apenas a louvor e pregação,
mas também a oração e ministração uns aos outros: “E
consideremo-nos uns aos outros, para nos
estimularmos ao amor e às boas obras, não
deixando a nossa congregação, como é costume de
alguns, antes admoestando-nos uns aos outros; e
tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando
aquele dia”. (Hebreus 10:24-25)
Cada célula deve ter no mínimo 5 pessoas e não é
ideal que ela ultrapasse o limite de 16. Os grupos de
Moisés eram constituídos de 10 (Êxodo 18.21) e Jesus
liderou 12. Dez ou doze pessoas são o número ideal de
membros uma célula. Quando atingir o limite de quinze
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ou dezesseis pessoas, a célula deve se multiplicar,
tendo como exceção a essa multiplicação apenas o
fato de não haver ainda sido preparado um líder em
tempo hábil para que ela aconteça.
3.1 - AS DUAS ASAS DA LOVE
Para que uma Igreja realmente voe e cresça em
qualidade e quantidade é necessário utilizar as duas
asas que Deus as deu. O Templo (Espaço de
Celebrações) e as casas.
Nosso objetivo na Love é fazer com que todas as
pessoas que fazem parte de nossa Igreja possam voar
ministerialmente utilizando essas duas asas. A Asa do
serviço Cristão como voluntário em nossos ministérios
que atuam no Templo e a Asa do Serviço Cristão como
discípulo de Jesus nas casas através de nossas
Células. Ambas as Asas conduzirão os integrantes da
Love a viver o evangelismo e serem discipulados ou
discipuladores como vimos no Expresso 1 da Love
Vision School.
Apesar de nosso objetivo seja fazer com que os
integrantes de nossa igreja estejam voando usando as
duas asas, ficaremos extremante satisfeitos e
realizados se você estiver atuando em somente uma
delas. (Voluntariado ou Células). Assim teremos a
certeza de que você está servindo a Deus em nossa
Igreja pois esse é o propósito do Pai para sua vida. A
Love quer ser o canal de Deus para lhe conduzir ao
seu Propósito.
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A seguir voltaremos a abordar o assunto Visão Celular
pois já falamos sobre voluntariado acima nesse
material.
3.2 - BENEFÍCIOS DE PERTENCER A UMA CÉLULA
❖A célula agrega valor às pessoas
❖A célula aproxima as pessoas umas das outras
❖A célula facilita o atendimento
❖As células ajudam a descobrir e identificar os dons
das pessoas
❖Células ajudam a alcançar pessoas que nunca iriam
numa “igreja de crente”
❖As células viabilizam a concretização do amor
fraternal
❖Na célula não há lugar para liturgia e formalismo
religioso
❖As células viabilizam o crescimento numérico da
igreja
❖As células integram os novos decididos com maior
eficácia
❖A célula é um dos melhores instrumentos de
formação de novos líderes
❖As células ajudam a fechar a porta de trás da igreja.
❖As células são ágeis instrumentos de mobilização do
rebanho.
❖As células levam a presença da igreja em todas as
direções geográfica da cidade
❖ Na célula as pessoas passam a ser conhecidas com
elas realmente são
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3.3 - REQUISITOS DO LÍDER DE CÉLULA
1º Culto de Celebração e o Novo Nascimento
2º Participação no Encontro com Deus
3º Tornar-se Congregado através do Café com o
Pastor se ainda não é um membro. (pois o batismo
e a Aliança podem ter acontecido antes do café
com o Pastor)
4º Ser membro de uma Célula e/ou servir em algum
ministério vivendo a cultura do voluntariado
5º Completar o Primeiro e Segundo Módulos da
Love Vision School.
6º Estar inserido no Discipulado das 13 Lições (GD
ou um a um) e continuar o Discipulado com o
Treinamento Ministerial de Cura e Libertação e
outros cursos que a Igreja colocar na grade de
Discipulado.
7º Ter passado pelo Curso de Membresia
8º Através do Batismo nas Águas (pode acontecer
logo após o tópico 1) se tornar um Membro
Congregado.
9º Vida de testemunho diante dos de fora como
também diante dos de dentro da Igreja.
10º Vida familiar exemplar
11º Fidelidade dízimos/ofertas
12º Estar auxiliando um Líder de GD ou algum
discipulado um a um de acompanhamento Inicial.
13º Entrevista com o Líder de Rede e/ou Líder de
Ministério, aprovação do mesmo, dos líderes de
células e/ou ministérios e discipuladores.
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3.3 - O QUE É NECESSÁRIO PARA O
FUNCIONAMENTO DE UMA CÉLULA?
1º UM BOM LÍDER QUE EXERÇA FUNÇÃO
PASTORAL
❑ Cuidar das ovelhas (Atos 20:28-29)
❑ Conhecer as ovelhas (João 10:14-15)
❑ Procurar as ovelhas (Lucas 15:4)
❑ Alimentar as ovelhas (Salmo 23:1-3)
❑ Proteger as ovelhas (João 10:10)
2º UM BOM LOCAL E BONS ANFITRIÕES
❑ QUANTO AO ASPECTO FÍSICO DO LOCAL (Casa)
❑ QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ASSENTOS
❑ QUANTO AO FUNCIONAMENTO FÍSICO DA
REUNIÃO
(Desligar
telefones,
providenciar
ventiladores, equipamento de som e TV, copos
descartáveis e garrafa de água, prender cachorros,
gatos ou outros animais domésticos)
❑ UMA BOA ATMOSFERA (Alegria, fé e amor)
❑ QUANTO AO ANFITRIÃO, deve ser hospitaleiro,
desapegado aos bens materiais e servo de excelência,
pois preparar uma casa para uma célula e organizar
uma casa após a reunião, mesmo que conte com a
ajuda de auxiliares é algo extremamente trabalhoso.
3° LOUVOR E ADORAÇÃO UNGIDOS
• Planejem de antemão, entre líder da célula e
ministrante do louvor. A quantidade de tempo que será
usado sempre estará no roteiro.
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• Como a maioria das células não tem instrumentistas e
nem cantores experientes, use músicas de aplicativos
de celular e TV ou pan drives com as músicas para os
irmãos acompanharem.
4° REVELAÇÃO NA PALAVRA
• Permitir que Deus nos fale através de textos e
exemplos – através do compartilhamento da
mensagem;
• A pessoa que vai facilitar o estudo deve se preparar
bem, organizar o material, revisá-lo e ter o estudo bem
fixo na sua mente no seu coração;
• O preparo maior é a oração e a dependência do
Espírito Santo;
• A mensagem da célula não é uma pregação, mas
uma reflexão interativa, com a participação de todos,
num clima descontraído e espiritual;
5º
NASCIMENTO
COM
EXPECTATIVA
DE
MULTIPLICAÇÃO
A célula já deve nascer sonhando com a sua
multiplicação. Os membros dela precisam pensar nisso
em todo tempo e saber que em algum momento, a
pequeno, médio ou longo prazo a célula irá se
transformar em duas.
Para que a célula se multiplique se faz necessário o
levantamento e o preparo adequado de auxiliares,
sendo este o principal trabalho do líder da célula. O
líder deve discipular seus auxiliares, deixando-os bem
maduros, aptos, capazes, conhecendo profundamente
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o funcionamento da célula e como executar todos os
demais elementos do seu DNA – código genético;
É fundamental que o líder da célula leve seus auxiliares
e membros para os Treinamentos de Liderança e
Cursos Bíblicos, onde devem receber instrução e
encorajamento para no futuro liderarem a célula
gerada.
2.3 – CASAS DE PAZ – MÉTODO OFICIAL DE
EVANGELISMO E MULTIPLICAÇÃO DAS CÉLULAS
LOVE
• A estratégia baseada em Lucas 10:1-20 é muito
simples e eficaz quanto ao objetivo de ganhar vidas,
consolidá-las e já estabelecer suas casas como base
para o avanço do reino de Deus, inclusive como novas
células. O Reino de Deus chegará a cada casa em
nossas cidades.
• O líder de célula deve enviar os discípulos da célula.
Como? Podem ser formados grupos de 2 até 4
pessoas para cada casa de Paz da célula A Igreja
define o período de implantação das casas e as células
enviam as pessoas para ministrarem 5 lições bíblicas
em lares que contenham pessoas não-salvas,
desviadas ou enfraquecidas na fé. (As 5 Lições da
Casa de Paz está disponível no site da Love)
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