
Treinamento de Líderes de Células 



PROPÓSITO DESTE TREINAMENTO 

• Levar cada membro da igreja à compreensão do 
que é o Projeto de Deus sobre a terra; 
 
• Fazer cada discípulo compreender seu valor e 
papel dentro do plano de Deus e tornar-se, assim, 
um parceiro para a sua concretização; 

 
• Desafiar Cada discípulo de Jesus e membro da 
igreja a discipular outros e liderar pelo menos 
uma célula; 



A Visão MDA 
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. Eu me refiro 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 o coração da Igreja Local - 
e o centro de suas atividades - era nos seus lares. 

 

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”. 
 
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 DISTORÇÃO DO CONCEITO DE IGREJA 

→ Jesus criou a palavra “Igreja” para determinar o 
objetivo dos discípulos na Terra. 

Sua escrita original é:                           

                               EKKLESIA 

Ou seja, o propósito real da Igreja é SAIR DO TEMPLO 
e, lá fora, resgatar almas perdidas! 

EK = chamado(s) 
 

+ KLESIA = fora 



Porém, lutamos contra um inimigo sagaz, que desde 
os tempos da Igreja primitiva tenta distorcer este princípio! 
 
Infelizmente, por um tempo ele conseguiu: 

Convento de São Francisco 1708-1723, Pelourinho BA 
Esta imagem é apenas  
um reflexo do conceito  
que, até hoje, as pessoas  
tem como Igreja! 

DEUS NÃO HABITA EM 
TEMPLOS! 
 
NÓS SOMOS A IGREJA! 
 











O QUE É UMA CÉLULA 

A célula é o que chamamos de 
comunidade cristã de base, um grupo 
de pessoas 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 templo. 



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 
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Cada célula deve ter no mínimo 6 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 ou dezesseis pessoas, a 
célula deve se multiplicar. 
 



O QUE NÃO É UMA CÉLULA 

- Grupo de oração 
- Grupo de estudo bíblico 
- Grupo de discipulado 
- Grupo de cura interior 
- Grupo de apoio 
- Ponto de pregação 
 
Cuidado! Não se engane! Esses grupos 
acima não são células! 



ONDE A CÉLULA SE REÚNE? 
 

A maioria das células se reúne em 
residências. Parece que a casa, o lar, a 
habitação da família, tem mais afinidade 
com a idéia da igreja no lar do Novo 
Testamento. 



OBJETIVOS DA CÉLULA 

 Informalidade 
 

 Amizade e Comunhão 
 

 Evangelismo 
 

 Crescimento Numérico 
 

 Oportunidade Ministerial 
 

 Pastoreio  



BENEFÍCIOS DE PERTENCER A UMA CÉLULA 
 Células ajudam a alcançar pessoas que nunca iriam numa “igreja 

de crente” 
 

 Na célula não há lugar para liturgia e formalismo religioso 
 

 As células integram os novos decididos com maior eficácia 
 

 As células ajudam a fechar a porta dos fundos 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 



DNA DA CÉLULA MDA 

Semelhante à Biologia Molecular nós 
podemos, pela avaliação das células e 
do  discipulado, determinar e garantir 
a saúde e o equilíbrio de todo corpo, 

de toda a igreja. 
 

TODA CÉLULA DEVE TER O MESMO 
DNA 


