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Primeiro Módulo
Aula 1
Introdução
PROPÓSITO DESTA ESCOLA:
• Levar cada membro da igreja à compreensão do
que é o Projeto de Deus sobre a terra;
• Desafiar Cada discípulo de Jesus e membro da
igreja a discipular outros, liderar casas de paz e
células e servir exemplarmente em cada um de
nossos ministérios;
• Garantir o pastoreio de todos os membros da
igreja, através de muitos apascentadores
especialmente treinados com esta finalidade;
• Promover o sacerdócio real e o exercício dos dons
por parte de todos santos.
1. A História da Love
No dia 5 de Abril de 1997 a então Igreja Batista do Bela
Vista (IBBV) foi organizada pela Igreja Batista do Bom
Retiro com o intuito de atender as necessidades de
seus respectivos membros que residiam no bairro Bela
Vista. Nesse tempo não havia facilidade de transportes
e locomoção como existe nos dias atuais.
No dia 22 de Abril de 2006, o Pastor Humberto Paes, é
empossado como pastor presidente da IBBV. Em 2007
o Pastor se casa com Maione Louzada que somente no
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ano de 2015 veio a ser consagrada como Pastora
auxiliar da Igreja. Depois de muito trabalho, estratégias
frustradas para crescimento de igrejas e visitas, muitas
delas feitas nos morros do bairro Bela Vista usando
uma bicicleta como meio de transporte, o Pr Humberto
no ano de 2008 conhece a visão do Encontro com
Deus apresentada a ele pelo Pr. Luiz Paulo Terrinha
que se tornou uma grande inspiração para seu
ministério e no ano de 2013 conhece o modelo de
crescimento de Igreja denominado MDA (Modelo de
Discipulado Apostólico).
A partir desse momento a IBBV começou a
experimentar um grande crescimento alinhando a
Estratégia do Encontro com Deus e o MDA.
Além de ter como grande mentor o Pr. Terrinha na
implantação do Retiro Espiritual Encontro com Deus,
dentro da visão MDA, os pastores da IBBV começaram
a ser discipulados pelo Pr. Willian Werneck e Pra.
Elaine Werneck.
Com a auxílio de um mentor, a presença de um
discipulador, a estratégia certa na plenitude dos tempos
e a unção do Espírito Santo a igreja ganhou centenas
de pessoas para Jesus. Vale aqui ressaltar que o
discipulado dos Pastores da Love com o casal de
Pastores da Igreja Batista da Paz de BH permanece
até os dias atuais, pois entendemos que todo pastor
precisa ter um discipulador e a aliança com o Pr.
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Terrinha permanece pois este continua a inspirar o Pr.
Humberto em seu ministério.
Após um levantamento feito através de uma pesquisa
constatou-se que cerca de 80% da Igreja não residia no
bairro Bela Vista em meio ao crescimento, outra
conclusão que a Igreja chegou foi que o tamanho do
lote que a igreja possui no bairro não comportaria um
futuro templo com a capacidade sonhada pela igreja,
mesmo que casas ao lado fossem adquiridas, a igreja
entendeu que o bairro, estritamente residencial não
comportaria a presença de milhares de pessoas em um
espaço de celebrações como a igreja sonhava.
Depois de muita oração a IBBV tomou a decisão de
manter um campus no bairro Bela Vista com atividades
para grupos menores e abrir um campus para a
multidão em um bairro mais comercial, foi nesse
momento, em Setembro de 2015 que a Igreja começou
suas atividade no Bairro Veneza II e assumiu
juntamente com essa mudança de endereço o nome de
“A Igreja do Amor”. Em novo local, com mais espaço, a
Igreja continuou seu crescimento e depois, ainda em
busca de uma melhor infraestrutura a igreja se mudou
para o Bairro Iguaçu em Julho de 2017. Em Março de
2021 no meio da maior Pandemia já acontecida na
história da humanidade foi necessária uma nova
mudança para um local mais comercial no bairro
Iguaçu e também com maiores possibilidades de
crescimento e infraestrutura e com projeto de aquisição
futura e a construção de um templo com capacidade
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para mais de mil pessoas. Esse é o atual sonho da
Igreja.
Em 2021, devido ao fato de uma outra igreja no Brasil
ser detentora do nome e marca “A Igreja do Amor”,
fomos compelidos a mudar o nome novamente. Afim de
não perdermos a identidade do amor que pregamos
com muita intensidade, o desejo que temos de abrir
igrejas e anunciarmos Jesus pelas nações e sempre
nos lembrarmos de nossas raízes, sentimos a direção
de Deus de adotarmos o seguinte nome em nossa
Igreja: Love – Igreja Batista do Amor
LOVE – Palavra originalmente do idioma inglês que
significa amor em português. Adotamos a palavra
LOVE como nome principal da Igreja, pois entendemos
que o inglês é a língua universal, o idioma das missões,
além da palavra ser facilmente falada no idioma
português por qualquer pessoa, desde um bebê até um
idoso.
IGREJA BATISTA DO AMOR – Adotamos esse nome
mais extenso e formal para que nossas igrejas coirmãs
espalhadas pela cidade possam nos identificar como
uma igreja genuinamente cristã, a denominação batista
é pioneira no trabalho de evangelização no Brasil, se
estabelecendo aqui desde o ano 1882. Somos filhos
desses primeiros batistas que abriram a primeira igreja
em Salvador, na Bahia. E por fim, a Palavra amor
completando o nome por ser a tradução literal da nossa
marca: LOVE.
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Com todas essas mudanças de espaço físico e nome,
o Espírito Santo também nos conduziu a uma mudança
no modelo de crescimento de Igreja adotado.
Oficialmente em 2021 deixamos de usar a
nomenclatura MDA e o modelo em estruturalmente em
si. Louvamos a Deus pelo tempo que o utilizamos e
pelo tempo que adotamos a estratégia literalmente e
em sua essência como aplicado aonde surgiu, na
cidade de Santarém, estado do Pará. Foi uma grande
experiência e crescemos de uma maneira sobrenatural.
Porém entendemos que estamos em um outro ciclo em
nossa igreja e o Espírito nos conduziu a continuar
adotando alguns princípios elementares do MDA que
são profundamente bíblicos, mas abrimos espaço para
outras visões e principalmente para viver somente pelo
vento do Espírito e pela dependência de Deus.
Chegamos ao entendimento que precisamos viver
somente uma coisa: A VISÃO DO AMOR. E é nesse
proposito que nasceu a LOVE VISION SCHOOL. Uma
escola bíblica que capacitará os membros da LOVE a
colocarem em prática a Visão do Amor, a serem
levados pelo vento do Espírito e a viverem na
dependência de Deus realizando sua obra.
É logico que adotaremos normas, teremos diretrizes e
idealizaremos estratégias, porém sem a rigidez de um
modelo, com a flexibilidade que o Espírito Santo anseia
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e com as mudanças que ele achar necessário nos
tempos e nas estações que Ele quiser.
Visão da Igreja
“Levar o Amor de Cristo aos Lares de Todo o
Mundo”
Missão da Igreja
“Transformar pessoas comuns em extraordinários
discípulos de Jesus através da Palavra de Deus
ensinada desde a menor até a maior concentração
de pessoas existentes em um espaço”.
Propósito
Através das Células, das Casas de Paz e dos
ministérios que trabalham no espaço de
celebrações trazer pessoas ao evangelho levandoas a descobrirem seu lugar na LOVE, como
Pastores, Diáconos ou Ministros, exercendo seu
chamado ministrando como Apóstolos, Profetas,
Evangelistas, Pastores ou Mestres.
Valores
Somos uma Igreja que vive o Amor de Deus ao
extremo e que não abre mão da pregação da Bíblia,
a Palavra de Deus em sua totalidade em todas os
encontros ou reuniões que temos ou realizamos.
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2. Células
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 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”.
8

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 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
ou dezesseis pessoas, a célula deve se multiplicar,
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tendo como exceção a essa multiplicação apenas o
fato de não haver ainda sido preparado um líder em
tempo hábil para que ela aconteça.
2.1 - 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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2.2 - 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)
REQUISITOS DO LÍDER DE CÉLULA
❑ Vida espiritual exemplar
❑ Vida Familiar Sólida
❑ Discípulo Fiel
❑ Frequência Fiel nos Cultos Oficiais da Igreja, nos
treinamentos para liderança e nos cursos bíblicos que a
Igreja oferece
❑ Conduta Clara
❑ Bom Testemunho
❑ Ser Aprovado pela Liderança
❑ Ser Dizimista e Ofertante.
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
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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.
• 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;
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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
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 – 4Cs - Colunas para a Multiplicação das
Células Love
Colunas são pilares, bases de sustentação. A Célula
Love como estratégia de cuidado individual e grupal de
pessoas no Reino de Deus, é sustentada por algumas
colunas firmes e puramente bíblicas que chamaremos
de 4Cs
A)

Primeiro C: Comunhão
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É o processo de unificação do corpo de Cristo. Essa foi
a oração de Jesus em João 17:22-23
“E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para
que sejam um, como nós somos um. Eu neles, e tu
em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade,
e para que o mundo conheça que tu me enviaste a
mim, e que os tens amado a eles como me tens
amado a mim”.
A Célula põe em prática esse princípio em um período
estabelecido pela Igreja em que a principal ênfase do
pequeno grupo é levar todos os membros a viverem a
unidade através da comunhão. Para isso são
necessárias várias atividades em conjunto, além da
reunião de rotina da célula. São recomendadas muitas
vezes atividades seculares que devem ser permeadas
pelo espírito de Deus.
Exemplos de Atividades: Reuniões de Oração no
monte ou outras casas que não seja a do anfitrião,
Churrascos, Festas de aniversário dos membros das
células, atividades esportivas, sessão cinema e etc...
B)
Segundo C: Casa de Paz
• 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.
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• 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.
C)
Terceiro C: Consolidação
Nesse tempo usamos o princípio denominado Fator
Barnabé descrito em 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 uma
ovelha, de ovelha a filho(a) espiritual e de filho a
ministro no Reino de Deus, e daí crescer em todos os
estágios e oportunidades que a família da fé pode
oferecer.
Esse é o tempo da consolidação dos integrantes da
célula, do Retiro Encontro com Deus, do batismo ou
aliança com a Igreja e do início dos estudos bíblicos de
discipulado.
D)
Quarto C: Celebração da Colheita.
Nesse período estabelecido pela Igreja focamos em
atividade de festas em nosso espaço de celebrações.
Festejamos os frutos que colhemos e a multiplicação
das nossas células e igreja em si. Habitualmente essa
coluna acontece três vezes no ano na Love e
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realizamos três eventos diferentes envolvendo as
células e os ministérios para celebrar a colheita:
1 – Love Vision Conference
2 – Festa dos Tabernáculos
3 – Festa das Cores
Love Vision Conference
É a conferência da Visão do Amor da Love. Nela
reunimos todos os membros da Igreja e principalmente
os novos membros para realizarmos três dias de muita
festa e aprendizado da Palavra de Deus com Líderes
experientes na visão das células e do voluntariado
cristão. Além da celebração o intuito é gerar
avivamento em toda igreja para o próximo ciclo dos
4Cs
Festa dos Tabernáculos
• A Festa dos Tabernáculos era uma festa em que o
povo eleito do Senhor, realizava as entregas das
primícias ou primeiros frutos a Deus (Levítico 23: 3343), e por isso, também ficou conhecida como Festa
das Primícias ou da colheita.
• Apesar disso Deus lhe atribui um significado histórico:
a lembrança da peregrinação pelo deserto e o sustento
pelo Senhor. A fragilidade das tendas que o povo
construía era uma lembrança da fragilidade do povo
quando peregrinava os 40 anos no deserto a caminho
da Terra Prometida. A palavra “tabernáculo” origina-se
da palavra latina “tabernaculum” que significa “uma
cabana, um abrigo temporário”. No original hebraico a
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palavra equivalente é Sucá, cujo plural é Sucot. A
Festa dos Tabernáculos durava uma semana e durante
este período habitavam em tendas construídas com
ramos. A Festa dos Tabernáculos fala da alegria do
Messias tabernaculando em nosso meio. É época de
regozijo e de plenitude. É exatamente isso que iremos
comemorar nesse tempo. Jesus vivendo entre nós e
em nós. É um tempo de Festa pelas multiplicações de
nossas células e pelos frutos colhidos da Casa de Paz.
Estaremos por 8 dias juntos em cultos festivos no
templo e em encontros de refeições juntos em célula.
Nessa semana não teremos as reuniões normais das
células, somente encontros informais para refeição.
Festa das Cores
É uma celebração anual, realizadas pelas áreas de
células da Igreja. Cada área contem um número
específico de células e caracterizada por um nome e
uma cor. Na festa das cores as áreas realizam
apresentações de louvor e festa a Jesus. Chamamos
de Festa das Cores pois nos vestimos com as cores de
nossas áreas, fazemos bandeiras e bandeirolas nessas
cores, pintamos cabelos e rostos. É um grande evento
de Alegria em nossa Igreja.
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3. Os Três Estágios do Cristão
Existe um lugar que Deus anseia que você ocupe no
Reino, porém, para ocupar essa posição o cristão
precisa passar por três estágios, três períodos que não
tem relação com tempo, mas com desenvolvimento e
produção de frutos.
3.1 – Estágio da Ovelha (Jeremias 50:6,7)
“Ovelhas perdidas têm sido o meu povo, os seus
pastores as fizeram errar, para os montes as
desviaram; de monte para outeiro andaram,
esqueceram-se do lugar do seu repouso.
Todos os que as achavam as devoravam, e os seus
adversários diziam: Culpa nenhuma teremos;
porque pecaram contra o Senhor, a morada da
justiça, sim, o Senhor, a esperança de seus pais”.
Ovelhas se perdem facilmente: Ovelhas perdidas têm
sido o meu povo...
a) Ovelhas são facilmente conduzidas aos erros: ...os
seus pastores mercenários as fazem errar, para os
montes as desviam...
b) Ovelhas são frágeis: Todos os que as achavam as
devoravam...
c) Qualidades: Dócil; Alta produtividade; Vivem no
aprisco
3.2 – Estágio de Discípulo/Filho
a) Quem
na bíblia mais falou de Paternidade
Espiritual foi Paulo: Meus filhinhos, por quem de
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novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja
formado em vós; Gálatas 4:19
Somos filhos espirituais quando deixamos aqueles
que temos por pais tocar na nossa intimidade.
E chegou a Derbe e Listra. E eis que estava ali um
certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma
judia que era crente, mas de pai grego; Do qual
davam bom testemunho os irmãos que estavam em
Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com
ele; e tomando-o, o circuncidou, por causa dos
judeus que estavam naqueles lugares; porque
todos sabiam que seu pai era grego. Atos 16:1-3
b)

3.3 – Estágio de Discípulo/Ministro.
Esse é o estágio em que um cristão já tem ovelhas,
filhos e até líderes abaixo de sua autoridade.
Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em
Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas
testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que
sejam idôneos para também ensinarem os outros. 2
Timóteo 2:1,2
Esse estágio é subdividido em outros quatro degraus
em nossa visão:
• Discipulador e/ou membro de ministério.
• Líder de Célula e/ou Líder de Ministério
• Supervisor de Célula e/ou Supervisor de Ministérios
• Diácono ou Pastor
Método para Subir Degraus
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Quando a pessoa chega na célula ou nos cultos da
Igreja, seja ela não crente, afastada do rebanho ou
vinda de outro ministério, ela encontra-se no estágio de
ovelha dentro de nossa visão.
Caso ela tenha chegado através de cultos no espaço
de celebrações ela deve rapidamente ser conduzida a
alguma célula e convidada a participar de algum
ministério
de
base
como
voluntária
e
consequentemente inserida em algum grupo de estudo
de alguma célula.
Caso chegue através da célula o processo caminha
através da inserção da ovelha diretamente em grupos
de estudos bíblicos. Através da célula ou ministério os
líderes devem trabalhar levando a ovelha a subir de
estágio através do discipulado que, para ela
inicialmente é o estudo básico da Palavra de Deus.
Se a ovelha demonstrar interesse e corresponder aos
estudos além de se tornar assídua na célula e no
espaço de celebrações e se tornar uma serva
auxiliando na célula e em ministérios de base da Igreja,
durante esse período ela chegará ao estágio de
Discípulo que é subdivido em Filho Espiritual e Ministro
da Igreja.
Caso o filho Espiritual não consiga subir para o próximo
degrau, pois não conseguiu concluir os estudos de
discipulado e também não conseguiu se tornar um
auxiliar na célula ou em algum ministério, ele
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permanecerá sendo cuidado através da paternidade
que não tem agenda fixa de encontros e que será feita
através de conversas anteriores ou posteriores a
reuniões de células e cultos na igreja e também através
de telefone.
Observação: Caso a célula que a ovelha frequenta não
tenha grupo de estudo bíblico, ela deve ser introduzida
em um grupo de outra célula, da área ou até de outra
área. O importante é que todos que cheguem à igreja e
estudem a Bíblia. O líder da célula ou um auxiliar da
célula também pode livremente abrir seu grupo de
estudo ou fazê-lo com apenas uma pessoa da célula no
conhecido um a um. Outro elemento importante a ser
lembrado é que os ministros podem usar os recursos
da internet para estudos e aconselhamentos.
Havendo conclusão do estudo e sucesso no
desempenho como auxiliar de célula o filho espiritual
estará pronto para se tornar um líder que chamamos no
contexto da LOVE de Ministro. Nessa condição ele
receberá o Discipulado Profundo.
O Discipulado Profundo são encontros presenciais de
discipulado, feitos um a um quando necessário. Tanto o
Discipulador quanto o discípulo que estão nesse nível
profundo devem saber quando solicitarem o encontro,
não necessitando de uma agenda fixa para isso pois
afinal, chegamos ao ponto que tanto o discípulo quanto
o discipulador encontraram a maturidade necessária
para administrar o discipulado da maneira mais viável
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possível. É muito importante que discípulo e
discipulador cultivem um relacionamento profundo
através do telefone e de conversas por aplicativos
como Whatsapp, Telegran ou Instagran. Todo esse
processo desde a pessoa na condição de ovelha até
chegar à condição de discípulo/ministro deve ter como
ponto de origem a célula.
Todo ministro deve ter encontros em grupo ao menos
uma vez por mês com sua equipe de ministros que
atuam nas células como líderes ou auxiliares. No que
tange aos ministérios, todo ministro que exerce
liderança em algum ministério, a nível de sugestão,
deve se reunir com sua equipe ao menos uma vez a
cada dois meses para alinhamento e idealização de
novos projetos.
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4. Ministérios
4.1 - Ministérios de Base
Chamamos de ministérios de base, os grupos de
serviço cristão da Igreja que congregados e membros
da Love na condição de ovelha podem participar
servindo a Deus e ajudando para que nossos cultos e
celebrações sejam cada vez mais criativos, dinâmicos
presenciais e virtuais.
Os ministérios de base são técnicos, operacionais e
braçais e operam em sua maioria nos bastidores do
culto e não há protagonismo nele. Os Ministérios de
Base ensinam nossas ovelhas e discípulos a serem
humildes e compromissados com a obra por isso é
importante que até mesmo membros que estejam no
estágio de ministros e sejam líderes ou supervisores de
células, se possível, participem deles para dar o
exemplo de humildade e amor pelo serviço cristão.
Quais são nossos atuais Ministérios de Base?
a) Ministério de Comunicação que é subdividido
em:
• Projeção Multimídia
• Iluminação Cênica
• Sonoplastia
• Marketing Virtual
• Fotografia
• Transmissão em Streming
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b) Ministério de Boas-Vindas e Apoio
c) Ministério de Cozinha e Cantina
d) Ministério de Manutenção Física Estrutural dos
Campus
4.2 - Ministérios Apostólicos
Os Ministérios
Apostólicos na
Igreja
têm
a
responsabilidade de:
• Estabelecer estratégias no ensino dos fundamentos e
princípios cristãos;
• Consagrar, estabelecer e nomear novos ministros na
igreja;
“Cada um exerça o dom que recebeu para servir
aos outros, administrando fielmente a graça de
Deus em suas múltiplas formas”. (1 Pedro 4:10)
• Proteger a Igreja de falsas doutrinas, filosofias e
correntes religiosas que são contraditórias ao
fundamento da fé cristã;
• Capacitar obreiros, ministros e líderes formando neles
um caráter ministerial para trabalharem na edificação
do Corpo de Cristo;
Para servir em nossos ministérios apostólicos e liderálos necessariamente não é necessário ter o chamado
de Apóstolo. O Ministro que serve nesses ministérios
deve entender que está debaixo de uma liderança
apostólica e deve contribuir para que o Reino de Deus
se estabeleça na terra através da Igreja de Cristo.
Para servir em um ministério apostólico os critérios são
mais rigorosos e são os mesmos exigidos para se
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tornar líder de célula. Com o intuito de memorizarmos
os critérios os repetiremos abaixo:
❑ Vida espiritual exemplar
❑ Vida Familiar Sólida
❑ Discípulo Fiel
❑ Frequência Fiel nos Cultos Oficiais da Igreja, nos
treinamentos para liderança e nos cursos bíblicos que a
Igreja oferece
❑ Conduta Clara
❑ Bom Testemunho
❑ Ser Aprovado pela Liderança
❑ Ser Dizimista e Ofertante.
Quais são nossos atuais Ministérios Apostólicos?
• Love em Ação: Evangelismo e Ação Social
• Love Praise: Música, Louvor e Adoração
• Love Fire (Equipe de Líderes): Movimento Jovem
de Oração
• Love Z: (Equipe de Líderes) Culto dos
Adolescentes
• Love Start: (Love Babys, Love Kids e Love Juniors)
• Love Family (Casados para sempre, Pais para toda
a Vida e Curso de Noivos)
• Dança Profética
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