
 
Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma 
infinidade de sugestões de “Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: 
www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br  Escolha um CD ou DVD, não 
se esqueça de fazer a letra da música escolhida em quantidade que dê   para distribuir para 
todos os membros da célula. Líder surpreenda os membros de sua célula trazendo os 
cânticos que eles mais gostam. Se você tiver outra auxiliar peça a ele para fazer. 
 

Romanos 16:1-5 

• Nenhum	pastor	pode	imaginar	que	a	obra	de	Deus	prospera	pelo	esforço	isolado	de	uma	pessoa.	Na	verdade,	
é	no	serviço	em	conjunto	que	as	coisas	acontecem.	

• Um	é	o	que	planta,	outro,	rega,	mas	é	Deus	quem	dá	o	crescimento.	I	Cor.	3:6	
• Se	a	igreja	toda	estiver	engajada	como	uma	verdadeira	equipe,	o	que	Deus	fará	será	indescritível.	
• Romanos	16	nos	apresenta	uma	lista	de	pessoas	com	as	quais	Paulo	contou	no	exercício	do	seu	ministério.	

Alguns	têm	o	seu	nome	apenas	aqui.	
• O	sucesso	de	uma	igreja	passa,	necessariamente	pela	vida	dos	lideres	e	pela	dedicação	dos	seus	membros.	

	
• Há	quatro	características	básicas	de	líderes	que	fazem	diferença,	ou	que	fazem	as	coisas	acontecerem:	
• 1.	O	líder	ama	a	Deus	de	forma	incondicional.	
• 2.	O	líder	ama	a	verdade	de	forma	completa.	
• 3.	O	líder	ama	pessoas.	
• 4.	O	líder	ama	a	igreja.	Amar	a	igreja	significa	estar	engajado	nos	projetos	da	igreja	para	alcançar	a	cidade	e	o	

mundo.	
	

• Há	algumas	características	em	Febe,	Áquila	e	Priscila	que	inspiram.	
• Tinham	por	ofício	fabricar	tendas.	Atos	18:1-3.	

	
	

1. A	igreja	que	gera	impacto	no	mundo	ama	servir.	16:1	
• Nada	sabemos	acerca	de	Febe	senão	o	que	está	aqui.	
• Febe	é	o	exemplo	de	pessoa	que	serve.	
• Seu	nome:	Radiante.	
• A	palavra	pode	ser	traduzida	por	Diaconisa.	
• Significa:	criado,	servente,	garçom.	
• Há	muitas	maneiras	de	servir	a	Deus.		
• Febe	servia	através	da	hospitalidade.	Certamente	seria	uma	poderosa	anfitriã.	
• Todos	são	chamados	para	servir,	e	cada	um	precisa	descobrir	a	sua	melhor	maneira	de	servir	a	Deus.	

	
2. A	igreja	que	gera	impacto	no	mundo	é	cooperativa.	16:3	
• Cooperar	é	operar	junto,	colaborar,	coadjuvar.	
• A	realidade	é	que	poucos	fazem,	e	muitos	observam	o	que	é	feito.	
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• Priscila	e	Áquila	foram	cooperadores	incansáveis	do	Apóstolo	Paulo.	É	no	trabalho	cooperativo	ou	em	conjunto,	
que	Deus	opera	coisas	maravilhosas.	

	
3. A	igreja	que	gera	impacto	no	mundo	é	formada	por	gente	que	é	leal.	16:4	
• Foram	eles	que	discipularam	Apolo.	Atos	18:26.	
• A	lealdade	de	Áquila	é	Priscila	foi	ao	ponto	de	arriscarem	suas	vidas	pela	vida	de	Paulo.	
• A	expressão	pode	ser	 traduzida	como	por	o	pescoço	no	 tronco,	numa	alusão	a	decapitação,	quando	a	vítima	

punha	seu	pescoço	diante	do	verdugo.	
	

4. A	igreja	que	gera	impacto	no	mundo	desenvolve	a	estratégia	do	Novo	Testamento.	16:5	
• A	estratégia	da	igreja	do	Novo	Testamento	era	a	reunião	no	templo	e	de	casa	em	casa.	

• O	Pr.	Irland	Pereira	de	Azevedo,	na	lista	Batistas	Brasileiros,	escreveu:	
• “Cremos	que	a	igreja	do	Novo	Testamento,	especialmente	a	de	que	nos	dá	conta	o	livro	de	Atos,	constitui	

modelo	para	as	igrejas	de	nossos	dias,	já	no	compromisso	com	a	proclamação,	a	adoração,	a	comunhão,	
a	edificação	e	o	serviço;	já	no	modelo	pendular	de	seu	funcionamento,	no	templo	e	nas	casas,	a	difundir	
o	reino	de	Deus.	

	
• Áquila	e	Priscila	eram	comprometidos	ao	ponto	de	liderarem	uma	igreja	doméstica.16:5	

	
1. O	que	são	Células?		

Uma	 célula	 é	 um	grupo	 constituído	de	 6	 a	 12	 pessoas,	 reunindo-se	 semanalmente	 para	 aprender	 como	
tornar-se	uma	família,	adorar	ao	Senhor,	edificar	a	vida	espiritual	uns	dos	outros,	orar	uns	pelos	os	outros	
e	levar	pessoas	ao	Evangelho.	TLC	p.23	

	

2. A	receita	básica	de	uma	Célula	saudável	

a. Estudo	Bíblico–A	Célula	tem	por	alvo	ser	um	instrumento	para	o	crescimento	mútuo	de	seus	
membros	e	a	Bíblia	é	a	fonte,	é	o	alimento.		

b. Comunhão	-	a	Bíblia	fala	muito	na	necessidade	que	temos	de	comunhão.	
	
Leia	1	João	e	veja	isto.	Para	conseguir	este	alvo,	precisamos	ter	em	mente	principalmente	quatro	
coisas:		

i. Oração	-	Tiago	5:13-18;	Felipenses	4:4-8	
ii. Levar	as	cargas	uns	dos	outros	-	Gálatas	6:2	
iii. Encorajamento	-	1	Tessalonicensses5:14;	Hebreus	10:24		
iv. Confrontação	-	Gálatas	6:1;	Mateus	18:15-2.	

c. Serviço	-	é	um	dos	traços	de	maturidade	do	PG;	o	grupo	deixa	de	olhar	apenas	para	si	e	se	volta	para	
servir	aos	outros.	

d. Evangelismo–A	Célula	que	não	evangeliza	está	fadada	a	morrer.	Levar	para	o	Caminho	os	que	estão	
a	caminho,	e	torná-los	verdadeiros	seguidores	de	Jesus	é	nossa	Missão.	Toda	Célula	tem	que	ter	uma	
cadeira	vazia	na	esperança	de	que	na	próxima	semana	ela	esteja	ocupada	por	alguém	que	você	irá	
convidar	e	uma	outra	cadeira	vazia	volta	ser	colocada.		

3. O	que	teremos	sem	Células?		

a. Pessoas	que	não	serão	bem	pastoreadas.	
	
A	igreja	sem	pequenos	grupos	"é	incapaz	de	pastorear,	instruir	e	mobilizar	seus	frequentadores,	
uma	vez	que	fica	dependente	basicamente	dos	seus	eventos,	seus	ministros	profissionais	e	sua	
estrutura".Pr.	Ed	René	Kivitz	



b. Pessoas	que	não	receberão	ensino	adequado.	
	
Não	é	possível	instruir	o	povo	somente	com	a	mensagem	do	púlpito.	Prova	disto	é	a	superficialidade	
da	maioria	dos	crentes.		

c. Pessoas	que	continuarão	com	a	vida	cristã	medíocre.	
	
Não	havendo	Célula	fica	difícil	a	comunhão,	a	confrontação	e	o	desafio	para	uma	vida	séria	e	
comprometida	com	Deus	e	seu	reino.	Consequentemente,	teremos	pessoas	sem	compromisso	com	
a	igreja.	

4. Algumas	razões	para	termos	Células.	
	
David	Kornfield,	em	seu	livro	"Implantando	Grupos	Familiares":	

a. A	Célula-	Gera	envolvimento	pessoal	
A	pessoa	deixa	de	ser	uma	mera	expectadora	e	entra	no	estudo,	participa	e	aos	poucos	ganha	
confiança	para	compartilhar	suas	lutas	e	dificuldades.	

b. A	Célula	-	Gera	comunhão	
É	impossível	cumprir	os	mandamentos	recíprocos	-	os	"uns	aos	outros"	-	quando	tanto	"um"	como	
"outro"	só	se	encontram	ou	se	veem	no	domingo.	A	célula	propicia	o	cuidado	de	todos,	sendo	a	
segunda	etapa	depois	do	discipulado	Um	a	Um.	

c. A	Célula	-	Gera	evangelização	através	dos	relacionamentos	
É	muito	mais	fácil	você	convidar	alguém	para	vir	a	sua	casa	do	que	ir	para	uma	igreja.	Numa	Célula	
"cada	convertido	se	torna	um	missionário	e	cada	lar	uma	agência	missionária".	

d. A	Célula	-	Gera	integração	e	consolidação	
Muitas	vezes	uma	pessoa	se	converte	ou	vem	por	transferência	de	outra	igreja	e	tem	dificuldade	de	
se	relacionar.	Se	ela	for	encaminhada	para	uma	Célula,	a	integração	desta	pessoa	se	torna	muito	
mais	natural.	

e. A	Célula-	Gera	ensino	prático	e	relevante	
No	culto	a	pessoa	ouve	o	sermão,	mas	não	tem	oportunidade	de	fazer	perguntas,	pois	é	apenas	
ouvinte.	Na	Célula	ela	pode	perguntar:	"O	que	este	estudo	tem	a	ver	com	o	meu	dia-a-dia	?"	Etc.	

f. A	Célula	Gera	líderes	
Na	Célula	vão	surgir	líderes	que	não	teriam	espaço	ou	oportunidade	num	grupo	maior.	Vamos	ter	
boas	surpresas	aqui.	Procure	líderes	no	lugar	certo,	isto	é,	em	pessoas!	
	

g. A	Célula	Gera	crescimento	numérico.	
• As	igrejas	que	estão	investindo	em	Células	experimentam	um	crescimento	exponencial.	

	
Conclusão	

1. Você	quer	fazer	parte	de	uma	igreja	que	gera	impacto	no	mundo?	
2. Das	características	listadas,	qual	delas,	mais	lhe	chama	a	atenção?	
3. Que	 contribuição	 ou	 participação	 você	 pode	 dar	 para	 que	 a	 nossa	 igreja	 gere	

impacto	no	mundo?	
	

DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS 
Líder, certifique-se de que todas as pessoas de sua célula estão sendo discipuladas.  
Deixe os visitantes bem confortáveis. Distribua tarefas a todos os membros. Cada pessoa é muito 
importante e necessária. 
 

 
	


