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PRINCÍPIOS PODEROSOS A SEREM 
OBSERVADO PELOS LÍDERES DE CÉLULA 

Um ministério de células deve estar 
baseado em relacionamentos e valores 
bíblicos, não apenas em um bom programa. 
A célula deve ser um lugar onde uma 
família espiritual é criada – onde pais e 
mães espirituais treinam e liberam seus 
filhos espirituais para formar novas famílias. 



Primeiro Princípio 
ENTENDER QUE ESTAMOS NOS 
PREPARANDO PARA A COLHEITA 

Uma das maneiras de nos prepararmos 
para a colheita é a oração, em 
obediência ao mandamento de Jesus, 
quando disse: “Rogai, pois, ao Senhor 
da seara que mande trabalhadores 
para a sua seara” (Mateus 9:38). 



Segundo Princípio 
CONHECER NOSSO PROPÓSITO E 
ALCANÇAR OS PERDIDOS (EVANGELISMO) 

No MDA dá-se uma forte ênfase ao 
evangelismo pessoal, aos eventos de 
colheita, mas acima de tudo à estratégia 
denominada Projeto Natanael 3, onde 
cada membro da célula tem pelo menos 
três pessoas que ele está tentando levar a 
Cristo. 



Terceiro Princípio 
PRATICAR A GRANDE COMISSÃO 
(DISCIPULADO) 

A Grande Comissão trata, sobretudo, de 
um evangelismo responsável, onde 
aquele que ganha a pessoa para Jesus 
assume também a responsabilidade pelo 
seu crescimento e desenvolvimento 
espiritual. 



Quarto Princípio 
LEVANTAR PAIS E MÃES ESPIRITUAIS 

Pais espirituais ajudam seus filhos a 
construir um saudável senso de 
propósito e identidade, ajudando-os a 
cumprir seu chamado e missão de vida; 
Pais e mães espirituais são mentores 
dos seus filhos, estimuladores e 
promotores do seu potencial; 
Vídeo: Pr. Abe Huber (Sexta Básica) 



Quinto Princípio 
DEVEMOS VER A IGREJA COMO PESSOAS, 
NÃO UM PRÉDIO 

Todo líder e todo membro de igreja quer a estrutura 
física de sua igreja bonita, aconchegante, 
climatizada, atraente. Não há nada de errado nisso. 
O erro está quando temos prédios belíssimos cheio 
de pessoas vazias. A verdadeira igreja de Jesus são 
pessoas, perdoados, salvos, remidos. Assim como se 
emprega tijolos e pedras para as construções físicas, 
Jesus é a pedra maior, e todos nós pedras auxiliares 
na grande construção da Casa de Deus. 



Sexto Princípio 
OS SANTOS SÃO CHAMADOS PARA FAZER O 
TRABALHO DO MINISTÉRIO 

Efésios 4:11-12 
11 - E ele mesmo deu uns para apóstolos, e 
outros para profetas, e outros para 
evangelistas, e outros para pastores e 
doutores, 
12 - Querendo o aperfeiçoamento dos 
santos, para a obra do ministério, para 
edificação do corpo de Cristo; 



Sétimo Princípio 
DESENVOLVER CONFIANÇA E RELACIONAMENTO 

A visão do MDA prioriza 
relacionamentos em todos os sentidos, 
tanto para com Deus, com a família, 
com os líderes, liderados, com os 
membros da célula, amigos não 
cristãos, de maneira que Cristo seja  
encarnado na vida de cada cristão. 
Video 
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Oitavo Princípio 
ESPERAR E PROMOVER MULTIPLICAÇÃO 
ESPIRITUAL 

O Senhor nos ordena que sejamos 
frutíferos, multipliquemos e enchamos a 
terra. Tudo que tem vida deve se 
multiplicar. Crentes que conduzem 
outros a Cristo se multiplicam. Células se 
multiplicam. Igrejas se multiplicam. 


