
Treinamento Avançado 



MULTIPLICAÇÃO SAUDÁVEL 

 Muitas células não conseguem se multiplicar. 
Passam meses e meses, e nada acontece. 

 Outras, até se multiplicam, mas a célula não 
vinga e passado algum tempo, ela falece. 

Como tratar esses extremos??? 
 

Como multiplicar uma célula de 
forma saudável??? 



O CAMINHO DA MULTIPLICAÇÃO 
CELULAR SEGUNDO JESUS E O MDA 

Produzir fruto é mencionado mais de 50 vezes no 
Novo Testamento. Nas Escrituras, a fidelidade era 
atribuída à produção de frutos, a qual se 
associava à multiplicação. Um exemplo disso é a 
Parábola dos Talentos. 

O melhor exemplo é quando Jesus encontra 
uma Figueira sem fruto. 



FATORES PARA MULTIPLICAÇÃO DE 
UMA CÉLULA  

• A multiplicação não é um acidente, nem obra 
do acaso!!! 

• Da mesma forma que na multiplicação vegetal e 
animal, existe um PROCESSO! 

• Se fizermos tudo de acordo com este processo 
no final multiplicaremos células saudáveis! 



1. O tempo devocional do Líder da 
célula 
• Se o líder não prepara a reunião da célula, não 

se coloca diante de Deus para receber a vida, 
ele não pode transmitir essa vida. 

• A célula é lugar onde as pessoas vão receber de 
Deus, mas se o líder não esteve diante de Deus 
ele não tem nada para passar para os irmãos. 
Ele somente faz uma reunião, mas não edifica 
os irmãos. 

“sempre devemos preparar pastor verdes para as 
ovelhas e não capim seco”. Abe Huber 



2. A intercessão dos lideres pelos 
membros  

• Ter uma lista com os nomes de todas as pessoas 
da célula 

• O líder deve ter revelação do seu papel diante 
de Deus e dos irmãos. Isso faz parte do seu 
trabalho nas células de gerar vidas. 

• Use a criatividade para levar os irmãos a orar. 
Faça tudo o que esta em seu alcance para levar 
os irmãos a orarem. (fotografia, tapete de 
oração, caixinha de pedidos de oração etc.) 



3. A organização prática da célula 

• O líder deve prepara o ambiente para receber 
os irmãos. 

•       Chegar mais cedo na RU 

•       Receber os irmãos na porta 

•      Preparar antecipadamente o lanche 

•      Colocar as cadeiras na melhor disposição 

→ Quando a supervisão é feita gera respeito. É o 
momento de checar os detalhes e ministrar sobre 
os mesmos. Criatividade é um fator que ajuda na 
multiplicação 

 



4. Estabelecer alvos da célula 

• O líder deve estabelecer alvos para a célula: 

•   i.      Data de multiplicação 

•   ii.      Lideres em treinamento 

•  iii.      Curso de Treinamento de Líderes 

•  iv.      Encontro 

•  v.      Consolidação 

•  vi.      Batismo 

• Ter uma lista com os nomes de todas as pessoas 
da célula 

• O líder deve ter revelação do seu papel diante 
de Deus e dos irmãos. Isso faz parte do seu 
trabalho nas células de gerar vidas. 

• Use a criatividade para levar os irmãos a orar. 
Faça tudo o que esta em seu alcance para levar 
os irmãos a orarem. (fotografia, tapete de 
oração, caixinha de pedidos de oração etc.) 



5. Conhecer a data da 
multiplicação 

• A multiplicação tem um aspecto divino e 
humano, o aspecto divino requer oração, jejum, 
clamor, mas o aspecto humano envolve a 
disposição do líder para trabalhar. 

• A multiplicação é um caminho! Esse caminho 
deve ser claro. 

• Sonhe com células sadias, com homens que 
trabalharam junto com você na mesma visão. 



6. Treinamento dos Lideres em 
treinamento 

• É uma questão de decisão. O líder que não 
consegue levantar líderes em treinamento não 
está conseguindo passar o DNA da liderança. 
Não multiplicamos células sem lideres.  

• Use cadernos de anotações, sua cabeça não é 
um computador, anote aquilo que precisa ser 
melhorado, mudado na célula, esteja atento 

• Mantenha um espírito de Fé e vigie este espírito 
de FÉ.  



OS AUXILIARES: LÍDERES DE 
CÉLULAS EM POTENCIAL 

Como características de um poderoso líder de células, 
podemos seguir um simples acróstico chamado FACES: 
Fiel – Ele é fiel a Jesus, à igreja e à célula? 
Abnegado – Ele dedica tempo sacrificial às pessoas da 
sua célula? 
Comprometido – Ele tem o alvo claro e definido de 
buscar o sucesso da célula acima de qualquer projeto 
pessoal? 
Ensinável – Ele está aberto a feedback/sugestão de 
outros? 
Servo – Ele coloca os outros em primeiro lugar? 



7. Supervisão das células 

• Esteja perto dos líderes 

• Se programe para visitar a célula uma vez no 
mês 

• Ensine os líderes a supervisionar 

• Não sobrecarregue ninguém 

• Aprenda a incentivar e motivar seus líderes!!! 


