
Como formar o caráter cristão no participante da célula? 

Todos os participantes da célula devem ser desafiados a viverem suas vidas de forma 

constante nessas quatro palavras: 

Fé, arrependimento, confissão, submissão 

Fé em dois sentidos. No sentido de conhecer e acreditar na história da revelação geral e 

específica (através de Jesus) que Deus fez ao homem, e também Fé no sentido de confiar e 

entregar ao Espírito Santo o controle de nossas vidas. Desta forma, Ele se torna não apenas 

salvador, mas Senhor sobre nossa forma de pensar e agir. 

Arrependimento no sentido de reconhecer a si mesmo como ser humano falho, pecador, 

transgressor constante da vontade de como Deus quer que vivamos. Algumas pessoas pensam 

que pelo fato de terem aceitado a Cristo uma vez em suas vidas, de terem ido na frente em um 

culto, já estão salvas, e que não precisam mais mudar nada em suas vidas. Mas a ideia que 

Cristo nos traz em sua palavra é a do arrependimento constante. Não no sentido de ficar 

cometendo os mesmos erros, mas constante no sentido de estar atento para toda vez que 

errarmos, sermos sinceros para reconhecer, e de nos esforçarmos para fazermos diferente e 

melhor. 

Confissão no sentido de evidenciar pecados apenas após ganhar a confiança de quem é o seu 

discipulador (que muitas vezes não é o líder da célula). Jamais para a célula inteira. A confissão 

é necessária para que haja cura, tratamento de questões particulares, e crescimento espiritual 

dos participantes da célula. 

Submissão em três sentidos. No sentido de se esforçar para conhecer a Bíblia, que é a 

revelação e vontade de Deus para todo homem. No sentido principal de obedecer ao Espírito 

Santo, que nos guia e consola. E no terceiro sentido, que é o de tentar ajudar o líder de célula 

naquilo que for possível. 

O desobediente ouve a voz do espirito santo, mas escolhe não obedecer ou não agir. A 

obediência é o fruto que o verdadeiro cristão dá. O desobediente não dá fruto.  

 


