Básico/Avançado 2

UM BOM LÍDER
ATITUDES ERRADAS DIANTE DA POSSIBILIDADE DE
LIDERAR UMA CÉLULA

“Não sou capacitado para liderar”
“Não estou disposto a liderar”
“Não estou seguro se posso fazê-lo”
“Meu dom é outro, não esse”
O LÍDER COMO SERVO
• Você não está trabalhando para homens, mas para o Senhor.
• Não busque recompensa e reconhecimento dos homens
• O Sucesso de uma célula muitas vezes depende mais do que
acontece durante a semana, entre uma reunião e outra, do que
daquilo que acontece durante a reunião propriamente dita.

O LÍDER COMO PASTOR DA CÉLULA
 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
 Ser Discípulado
 Frequência nos Cultos de Celebração e TADEL

 Conduta Clara
 Testemunho

UM BOM LOCAL
→ QUANTO AO ASPECTO FÍSICO
→ QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ASSENTOS
→ QUANTO AO FUNCIONAMENTO DA
REUNIÃO (Desligar telefones, providenciar
ventiladores, equipamento de som)

O FUNCIONAMENTO DAS REUNIÕES NA
CÉLULA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Louvor e Adoração
Palavra com criatividade
Testemunhos
Oferta da célula
A marcha do Amor
Oração pelas necessidades
Passar a Visão
Avisos da Agenda
Hora do Lanche

AS CINCO FUNÇÕES DA CÉLULA MDA
Só para relembrar:
Célula é um grupo de seis a dezesseis
pessoas, reunindo-se semanalmente para
aprender como tornar-se uma família,
adorar o Senhor, edificar a vida espiritual
uns dos outros, orar uns pelos outros e
levar pessoas ao Evangelho.

→→→Primeira Função←←←

EVANGELISMO E INTEGRAÇÃO
Algumas pessoas tomam uma decisão inicial
por Jesus e depois não vão mais à igreja. Por
quê? Porque se sentem “um peixe fora
d’água”. Nesse sentido, a célula serve como
uma ponte de integração para dentro da
igreja local. Assim, a pessoa não se sentirá
como “peixe fora d’água”, e sim como uma
parte integral da igreja.

A AMIZADE FAZ TODA A DIFERENÇA NO
EVANGELISMO
Precisamos ganhar as pessoas primeiro
para nós, depois as ganhamos para Cristo.
Para conduzir pessoas a Cristo, nós
ganhamos amigos, e não inimigos.
Assim, nós transformamos:

→ Amigos →

Irmãos (salvos em Cristo)

→ →

Inimigos/
Desconhecidos/
Familiares/
Colegas

Discípulos

Líderes

ESTRATÉGIAS DE EVANGELISMO DENTRO
DA CÉLULA
1 – Projeto Natanael 3 (João 1:40-45) –
André: Pedro, Filipe e Natanael
Num certo sentido, é mais importante integrar
alguém na vida da igreja local do que levá-lo a
tomar uma decisão pública. Por quê? Porque se ele
estiver integrado na vida da igreja, ao ponto de não
querer mais sair (pois tem ali preciosa amizade e
relacionamentos), mais cedo ou mais tarde ele
entregará a vida para Jesus, porque estará sendo
constantemente exposto à Palavra de Deus e ao
Espírito Santo;

2 - GE: Grupo de Evangelismo
Um GE (Grupo de Evangelismo) é uma
reunião periódica, programada, prédefinida, objetivando levar pessoas a
Cristo de maneira informal e
espontânea;
O GE pode ter duas (02) pessoas ou
vinte (20), ou mais, contanto que exista
uma definição de tempo e atividades;

- Se o contato da pessoa com as reuniões da igreja
começou pela célula, a integração deve ter início ali
mesmo, na célula, como os irmãos sendo amorosos e
atenciosos com aquele ou aquela visitante;
- Se o contato for direto com a celebração de
domingo, o acolhimento e as pessoas que o levaram –
que o conhecem, ou que estejam por perto na igreja –
devem dispensar-lhe toda atenção e cuidado;
- Logo após a conversão, o novo decidido deve receber
uma ligação em 24h, para dar-lhe as boas vindas à
família, e a marcação de uma visita pessoal.
- Ainda na primeira semana da conversão ele deve ser
inserido numa célula, se ainda não estiver e, depois de
um período curto, um discipulado;

→→→→Segunda Função←←←←

PARTOREIO E DISCIPULADO
A principal função do Pastor não é cuidar
das ovelhas; sua função prioritária deve ser
preparar os santos para que eles aprendam
a cuidar pessoalmente das ovelhas; Nossos
líderes de células são verdadeiros heróis,
pois são eles que pastoreiam as ovelhas no
dia a dia das células, formando uma grande
equipe pastoral com o pastor titular e todos
os demais líderes da igreja;

→→→→Terceira Função←←←←

COMUNHÃO
A célula verdadeira não faz fofoca quando
expõe um problema: eles oram e amam
uns aos outros;
A comunhão na célula evita que ela se
torne uma “panelinha”, mas seja um lugar
de amor e carinho, como na igreja de
Jerusalém, onde “...todos os que criam
estavam juntos, e tinham tudo em comum”
(Atos 2:44).

→→→→Quarta Função←←←←

TREINAMENTO DE LÍDERES
Uma igreja baseada em células sempre
produz muitos líderes de qualidade, e essa
reprodução acontece no contexto da célula;
Semelhante ao treinamento de pedreiro, o
campo de estágio onde os líderes de células
são treinados é o contexto da própria célula
– que será enriquecido com a oferta de
cursos e treinamentos diversos;

→→→→Quinta Função←←←←

CRESCIMENTO E MULTIPLICAÇÃO
O primeiro mandamento de Deus ao homem, no Éden, foi
para crescer e multiplicar-se (Gênesis 1:28);
Há custos envolvidos na multiplicação: mais trabalho,
mais problemas, porém mais frutos, mais retorno, mais
alegria.
Fixar alvos e datas aumenta a probabilidade de
multiplicação de uma boa célula.
Cada supervisor deve checar se o líder está lançando os
alvos com clareza e se os membros estão
compreendendo. Todos precisam saber “na ponta da
língua no coração” a data da multiplicação da célula;

