
A célula precisa saber: 

01- É através das nossas ações que a bondade de Deus e a salvação de Deus se revela ao 

mundo. 

 

02- Muitos pensam que apenas o fato das pessoas consentirem que Jesus historicamente 

morreu na cruz, faz com que as pessoas sejam salvas. Mas a bíblia nos ensina que o 

consentimento com o fato histórico, não é suficiente para moldar o caráter da pessoa 

conforme a vontade de Deus.  

 

03- As informações que são apresentadas na célula precisam ser entendidas de forma prática. 

 

04- Obedecer a vontade de Deus não significa apenas cumprir leis, cumprir posturas ou 

cumprir determinada forma de agir. Os fariseus na bíblia se orgulhavam disso, em ficar 

cumprindo posturas. Obedecer significa entender a essência da lei, para que através de 

qualquer situação ou contexto, a gente possa saber como agir. Ficar seguindo regras, leis, 

como os fariseus faziam, não é o ideal que buscaremos fazer. A essência das regras que tem na 

bíblia é o amor. O fato de não se cumprir um determinado ato específico, mas entendendo 

que por trás dele, existe uma essência principal, talvez, poderemos até agir de forma diferente 

do ato específico, mas atingiremos o mesmo objetivo, que é o amor. Amor para com Deus, 

para com o próximo e para com a gente mesmo, todos em equilíbrio. 

 

05- Uma das formas de transmitirmos o amor é através da formação do caráter dos 

participantes da célula. 

 

06- Se nós não objetivarmos trabalharmos o caráter uns dos outros na célula, se for apenas um 

grupo de encontros, um grupo de comunhão, a célula não estará sendo célula. 

 

07- Para que o caráter seja formado, os participantes precisam ser quem eles são, precisam ser 

sinceros, precisam conhecer uns aos outros e se sentirem a vontade. 

 

08- O caráter que é transformado gera obras por amor a Cristo. Uma igreja que não ama a 

Deus, só quer ser servida. Uma igreja que ama ao próximo e ama a Deus, tem iniciativa em 

servir. 

 

09- São objetivos da célula: 

 -fortalece os relacionamentos através da comunhão 

 -promove a oração de uns pelos outros 



-estimula a mentoria daqueles que podem aconselhar, porque quem aconselhará na 

célula, não será apenas o líder 

-promove um ambiente para a aplicação da disciplina, para que o caráter seja moldado 

-gera um ambiente de transparência e tratamento de pecados 

-estimula o surgimento de novos líderes 

 -objetiva o discipulado, evangelismo e o serviço cristão 

-faz com que os participantes compartilhem perseguições da vida, por andarem no 

caminho de amor e justiça de Deus. 

-faz com que os participantes fiquem apaziguados, acalmados com as situações 

adversas da vida. 

 -gera confiança e comprometimento de uns com os outros. 

 

10- Panorama das estações nas células: 

 -1ª estação: criar vínculos 

-2ª estação: atuarem em atividades juntos 

-3ª estação: trazer novas pessoas para a célula 

-4ª estação: atuarem em atividades juntos com as novas pessoas 

-após a 4ª estação, se verificará se a célula está pronta para multiplicar 

 

11- Nós não podemos ficar trabalhando a célula só com encontros teóricos, ficando só na 

teoria. O caráter da pessoa, só é trabalhado quando se tem convivência, quando se tem ação, 

atividade junto com a célula (que não é encontro para comer e conversar). A teoria ajuda, mas 

a prática junto com a teoria é muito mais eficaz.  

 

12- Todos na célula devem falar. Todos devem interagir. Os participantes devem se sentir a 

vontade, amados, e entenderem o seu valor e importância na célula. Estão ali para 

entenderem que são necessárias para o fortalecimento do próprio grupo. Quanto mais 

pessoas falarem, mais força o grupo terá para pensarem em soluções mediante uma situação 

da vida. As pessoas precisam ser despertadas naquilo que podem ajudar. Com a expressão dos 

nossos pensamentos e palavras, vamos nos revelando, e a partir disso, podemos ser 

analisados, e se caso nos permitirmos, nos moldarmos onde estivermos errando. 

 

13- Estamos na célula para trabalharmos o caráter uns dos outros. Não é o líder que trabalha o 

caráter dos participantes, mas são os próprios participantes que trabalham o caráter uns dos 

outros, inclusive, o caráter do líder também será trabalhado pelos membros da célula. Assim 

agirá o espírito santo. A ideia da célula não é de apenas um que ensina os outros. Todos se 

ensinam. Todos se igualam. Todos podem ser usados por Deus. O líder é apenas o organizador. 



Com o passar do tempo, os membros da célula que forem trabalhados em seu caráter, e se 

forem alcançados com amor pela visão, eles provavelmente serão novos líderes também. Mas 

o objetivo principal da célula é trabalhar o caráter das pessoas e não multiplicar.  

 

14- Nenhum ponto de vista, opinião, estudo da semana, deverá ser apresentado como 

imposição. Mas sim como opção. Por exemplo: o líder dá um testemunho de uma situação que 

passou em sua vida, a forma como reagiu a ela, e o resultado que isso gerou. O participante 

ouve, e analisa, e decide se vai ou não ter essa forma como referência para si. A reação 

mencionada pelo líder mediante uma situação, não é uma imposição ou regra de conduta. Não 

se deve impor um pensamento ou uma ação. O fator principal na célula é fazer com que todos 

se sintam respeitados conforme seus próprios pensamentos, e não confrontá-los diretamente. 

O confrontamento deve ser feito pelo espírito santo no próprio ouvinte. Apesar de ensinarmos 

doutrinas e opiniões, não devemos impô-las. Mas haverá o tempo limite no processo de amar, 

de desafiar a escolherem a caminharem com Jesus como Senhor de suas vidas ou não. Caso 

decidam que sim, experimentarão uma nova vida com Cristo e certamente darão frutos. 

 

15- o líder deve saber equilibrar o tempo de fala de cada um. Para que não aconteça de uns 

falarem demais, e outros nem falarem. 

 

16- célula não é terapia emocional. Apesar das circunstâncias do dia a dia que nos abalam 

emocionalmente, e que até podemos compartilhar, o foco da célula é a formação do caráter, e 

não aconselhamento de problemas. Embora nada impede de existir o aconselhamento pelos 

membros. 

 

17- quando houver diversidade de ideias, quando um não concordar com a forma de pensar do 

outro, deve-se predominar o respeito, e jamais permitir competição, ou enaltecimento de uma 

determinada forma de pensar.  

 

18- não é grupo de estudo bíblico, que se assemelha a uma sala de aula, onde na maioria das 

vezes apenas um fala e os outros escutam. 

 

19- célula não é um mini-culto, nem uma mini-igreja, onde acontece um resumo do culto, ou 

onde é delegado ao líder todas as responsabilidades de um pastor. 

 

20- célula que vira oba oba, oferece apenas diversão, e vira um clube social. A célula deve ser 

um ambiente descontraído, de paz e segurança, mas não com o foco para a diversão, ou para 

as comidas. 

 

21- célula não é um grupo só de oração 



 

22- não é um grupo ministerial, que se reúne para tratar de assuntos ministeriais. 

 

23- não é grupo de louvor, que se reúne apenas para momentos de adoração. 

 

24- célula não é um grupo de amigos íntimos, nos quais não permitem, ou não se sentem 

confortáveis quando outros participam.  

 

25- Os participantes precisam entender a sua importância na célula, e que não estão ali para 

serem servidos, mas para servirem. Pois o ser, a personalidade, de cada um, é para edificação 

mútua. Não é um ambiente onde apenas o líder ensina os outros, é um ambiente onde todos 

se ensinam. Deus usa todos. 

 

26- A falta de comunhão verdadeira. A falta de relacionamentos sinceros. Existem células onde 

se predomina apenas a ética, o moralismo, de tal forma que não se pode ser, ou pensar 

diferente do que é apresentado. Esse clima é opressor e faz com que os participantes não 

sejam espontâneos, sinceros, equilibrados. A tradição de se comportar de maneira introvertida 

prevalece, e o que era pra ser divertido, leve, simples, transparente, se torna pesado, chato, 

desgastante. O conteúdo dos assuntos podem até ser sérios, mas isso não quer dizer que o 

comportamento de todos na célula deve ser sério o tempo todo. Deve haver descontração, 

distração as vezes, mas tudo com equilíbrio. 

 

27- A célula precisa ter um número limite de participantes para que os seus objetivos possam 

ser cumpridos (isso não impede, algumas exceções) 

 

28- A célula precisa ter uma data onde a oportunidade para a formação do caráter dos 

membros se encerra, e a oportunidade para os membros que foram trabalhados na células 

servirem, se abre, se tornando líderes. A oportunidade para agregar novos convertidos, 

visitantes, sem igreja, também se abre. A célula se desfaz do modelo “aluno” para então se 

reunirem como “professores com professores” e também como “professores com alunos 

novos”. 

29- Deve ser feita de tempos em tempos uma oração de comprometimento em cuidarmos uns 

dos outros e de nos esforçarmos a participarmos da célula 


