
Treinamento de Líderes de Células



PROPÓSITO DESTE TREINAMENTO

- Levar cada membro da igreja à compreensão do que é o Projeto de
Deus sobre a terra;

- Desafiar Cada discípulo de Jesus e membro da igreja a discipular
outros e liderar pelo menos uma célula;

- Garantir o pastoreio de todos os membros da igreja, através de
muito apascentadores especialmente treinados com esta
finalidade;

- Promover o sacerdócio real e o exercício dos dons por parte de
todos santos.



A Visão MDA
A Igreja do Senhor Jesus está atualmente experimentando uma mudança de
paradigma ao redor do mundo. Esta mudança está acontecendo na visão,
estrutura, e funcionamento da Igreja Local. Eu me refiro ao resgate da prática da
Igreja Primitiva de se reunir nos lares.

Na Igreja Primitiva, os cristãos se reuniam nos lares, não como uma opção, mas
porque o coração da Igreja Local - e o centro de suas atividades - era nos seus
lares.

Atos 2.46-47 “E, Perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o
pão de casa em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a
Deus, caindo na graça de todo o povo... E cada dia acrescentando-lhes o Senhor
os que iam sendo salvos”



Atos 5.43 “ E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de 
ensinar, e de anunciar a Jesus, o Cristo”.

Romanos 16.3-5 “ Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo 
Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças; o que não só eu lhes 
agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja 
que está na casa deles. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da 
Ásia para Cristo”.

Colossenses 4.15 “Saudai os irmãos de Laodicéia, e Ninfa, e à igreja que ela
hospeda em sua casa”.

Filemom 2 “Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado
Filemom, também nosso colaborador, e à irmão Afia, e a Arquipo, nosso
companheiro de lutas, e à igreja que está em tua casa...”











O QUE É UMA CÉLULA

A célula é o que chamamos de comunidade
cristã de base, um grupo de pessoas que se
reúne semanalmente para comunhão,
adoração, edificação e evangelização. Mas,
como o que compõe o corpo é a somatória de
todas as células, reunimos todas as células
semanalmente para uma celebração conjunto
no templo.



Congregar não se resume apenas a louvor e pregação,
mas também a oração e ministração uns aos outros:

“E consideremo-nos uns aos outros, para nos
estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a
nossa congregação, como é costume de alguns, antes
admoestando-nos uns aos outros; e tanto mais, quanto
vedes que se vai aproximando aquele dia”.
Hebreus 10:24-25

http://www.bibliaonline.com.br/acf/hb/10/24-25


Cada célula deve ter no mínimo 6 pessoas e
não é ideal que ela ultrapasse o limite de 16.
Os grupos de Moisés eram constituídos de 10
(Êxodo 18.21) e Jesus liderou 12. Dez ou doze
pessoas são o número ideal de membros uma
célula. Quando atingir o limite de quinze ou
dezesseis pessoas, a célula deve se multiplicar.



O QUE NÃO É UMA CÉLULA

- Grupo de oração
- Grupo de estudo bíblico
- Grupo de discipulado
- Grupo de cura interior
- Grupo de apoio
- Ponto de pregação

Cuidado! Não se engane! Esses grupos acima não são
células!



ONDE A CÉLULA SE REÚNE?

A maioria das células se reúne em residências. Parece que a
casa, o lar, a habitação da família, tem mais afinidade com a
ideia da igreja no lar do Novo Testamento.



FUNÇÕES DAS CÉLULAS

❑ Informalidade

❑ Amizade e Comunhão

❑ Evangelismo

❑ Crescimento Numérico

❑ Oportunidade Ministerial

❑ Pastoreio 



O PROPÓSITO DAS CÉLULAS

• Crescer em relacionamento com Deus
• Desenvolver relacionamentos uns com os outros
• Equipar e treinar
• Providenciar apoio a cura
• Providenciar cuidado pastoral adequado
• Fazer o que a Bíblia ensina
• Desenvolver novos líderes
• Alcançar outros
• Trazer pessoas a Jesus



BENEFÍCIOS DE PERTENCER A UMA CÉLULA
❖A célula agrega valor às pessoas
❖A célula aproxima as pessoas umas das outras
❖A célula facilita o atendimento
❖As células ajudam a descobrir e identificar os dons das pessoas
❖Células ajudam a alcançar pessoas que nunca iriam numa “igreja de crente”
❖As células viabilizam a concretização do amor fraternal
❖Na célula não há lugar para liturgia e formalismo religioso
❖As células viabilizam o crescimento numérico da igreja
❖As células integram os novos decididos com maior eficácia
❖A célula é um dos melhores instrumentos de formação de novos líderes
❖As células ajudam a fechar a porta de trás da igreja.
❖As células são ágeis instrumentos de mobilização do rebanho.
❖As células levam a presença da igreja em todas as direções geográfica da 

cidade
❖ Na célula as pessoas passam a ser conhecidas com elas realmente são



ELEMENTOS HUMANOS COMPONENTES DE UMA 
CÉLULA

❑Membros

❑Anfitriões

❑ Líder de Célula

❑Supervisores

❑Pastores da Visão



ELEMENTOS DO DNA DA CÉLULA MDA

Semelhante à Biologia Molecular nós 
podemos, pela avaliação das células e 

do  discipulado, determinar e garantir a 
saúde e o equilíbrio de todo corpo, de 

toda a igreja.



1º 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
❑Tenha bem presente em sua mente em seu coração que 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 que é necessário para o funcionamento de uma
célula?



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
❑Discípulo
❑ Frequência Fiel aos Cultos de Celebração e ao TADEL
❑ Conduta Clara
❑ Bom Testemunho
❑ Participar dos TLCs
❑ Ser Aprovado pela Liderança



2º UM BOM LOCAL
❑ QUANTO AO ASPECTO FÍSICO DO LOCAL (Casa)
❑ QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ASSENTOS
❑ QUANTO AO FUNCIONAMENTO FÍSICO DA REUNIÃO

(Desligar telefones, providenciar ventiladores,
equipamento de som, garrafa de café, copinhos e
copos descartáveis, garrafa de água, prender
cachorros, gatos ou outros animais domésticos)

❑ UMA BOA ATMOSFERA (Alegria, fé e amor)



3° LOUVOR E ADORAÇÃO UNGIDOS
• Planejem de antemão, entre líder da célula e ministrante do louvor, a

quantidade de tempo que será usado.
• Como a maioria das células não tem tocadores nem cantores experientes, 

use músicas de CD para os irmãos acompanharem.
• Caso tenha disponível um notebook, escreva as letras em powerpoint para 

todos acompanharem.
• A pessoa que vai cuidar do louvor deve se preparar antes, orar, buscar 

direção de Deus, e ficar afinado com a seqüência das músicas no CD, para 
não ficar procurando na frente dos irmãos, ou tocando um pedaço da 
música errada e tendo que trocar ou procurar rapidamente a música certa. 
Isso dá impressão de desorganização. 



5° REVELAÇÃO NA PALAVRA
• Permitir que Deus nos fale através de textos e exemplos – através do

compartilhamento da mensagem;
• Permitir que o sistema de valores dos membros seja mudado – através da

discussão das perguntas.
• A pessoa que vai facilitar o estudo deve se preparar bem, organizar o material,

revisá-lo e ter o estudo bem fixo na sua mente no seu coração;
• O preparo maior é a oração e a dependência do Espírito Santo;
• A pessoa que vai facilitar a mensagem deve ter estado na igreja no domingo

anterior, deve ter ouvido a mensagem e absorvido-a bem, pois quase sempre
ela será o tema do estudo na célula;

• A mensagem da célula não é uma pregação, mas uma reflexão interativa, com
a participação de todos, num clima descontraído e espiritual;



6° VISÃO E PRÁTICA DO PURÊ DE BATATAS

A visão do purê de batatas trata essencialmente de um estudo
aprofundado de João 17: A Oração Sacerdotal de Jesus;
A comparação ilustrativa é a de um purê, onde as batatas são
cozidas, descascadas, amassadas, misturadas com sal, gordura
e leite, e transformadas numa deliciosa massa cremosa e
homogênea.
João 17:21: Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és
em mim, e eu em ti; que também eles sejam um em nós,
para que o mundo creia que tu me enviaste.



7° UM BOM ENXERTO PARA AS DUAS CÉLULAS

• Enxerto é material, ferramenta, combustível, enchimento de
qualidade, normalmente para completar ou acrescentar algo
semelhante ou melhor que o original, apressando o processo de
frutificação;

• Para que a célula se multiplique com qualidade, o enxerto se faz
com o preparo adequado dos auxiliares, deixando-os bem
maduros, aptos, capazes, conhecendo profundamente o
funcionamento da célula e como executar todos os demais
elementos do seu DNA – código genético;

• É importante levar os auxiliares e membros para o TADEL, onde
devem receber instrução e encorajamento.



AS CINCO FUNÇÕES DA CÉLULA MDA

Só para relembrar, como efeito de compreensão, o
que é uma célula?

Uma célula é um grupo constituído 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
Precisamos ganhar as pessoas primeiro para nós,
depois nós as ganhamos para Cristo.
Para conduzir pessoas a Cristo, nós ganhamos
amigos, e não inimigos. Assim, nós
transformamos inimigos em amigos, amigos em
irmãos, salvos em Cristo, irmãos em discípulos, e
discípulos em líderes.



ESTRATÉGIAS DA CASA DE PAZ
A estratégia da Casa de Paz está alicerçada em um mergulho nos primeiros
vinte versículos de Lucas 10. Onde Jesus envia setenta de Seus discípulos,
certamente novos convertidos, às diversas cidades e aldeias com uma
missão muito preciosa:

Encontrar pessoas que estivessem abertas, disponíveis para receber a 
presença do Senhor em suas casas.

O objetivo era entrar ali, conviver por certo tempo e preparar aquele
ambiente para receber a paz de Deus.

A Igreja define o período de implantação das casas e as células enviam
duplas ou grupos de até 4 pessoas para ministrarem 5 lições bíblicas em
casas que contenham pessoas não-salvas.



O valor do trabalho de integração

- 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;



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 para 75% existem células extraordinárias onde essa
probabilidade
ultrapassa os 100%;
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;



PERFIL E MODELOS DE UMA REUNIÃO DE CÉLULA

Uma célula saudável tem “muitas” reuniões. Cada vez
que os membros se encontram, cada vez que fazem
alguma atividade juntos, ali temos uma reunião.

Não é preciso que se crie uma agenda rígida e cansativa.
O importante é que a célula não fique presa apenas à
reunião oficial. Outros ajuntamentos são extremamente
importantes para manter a unidade e a motivação em
alta.



EXEMPLOS DE REUNIÕES EXTRA-CÉLULA

• Reunião de oração semanal, na casa do anfitrião ou na casa
de outro irmão.

• Encontro para um café da manhã ou para um café da tarde.
• Encontro das mulheres para fazerem uma visita.
• Encontros para visitar alguém no hospital.
• Encontro dos homens para uma atividade esportiva ou um

churrasquinho.
• Todos sentando juntos na igreja, durante o culto de

celebração.
• Todos participando de ministérios em comum na Igreja.



O FUNCIONAMENTO DAS REUNIÕES NA CÉLULA COM O ROTEIRO

1. Louvor e Adoração
2. Palavra com criatividade
3. Testemunhos
4. Oração pelas necessidades
5. Oferta da célula
6. A marcha do Amor
7. Avisos da Agenda
8. Passar a Visão
9. Hora do Lanche
- Cada célula deve se manter fiel ao roteiro disponibilizado pela igreja para fins de
alinhamento e manutenção do DNA da célula.
- Uma vez por mês a célula poderá ser livre.
- A reunião da célula deve ter a máxima duração de 1h. Respeite a minutagem do roteiro.



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)

Na Visão Celular MDA dá-se uma forte ênfase ao
evangelismo pessoal, aos eventos de colheita, aos
cultos de celebração, mas acima de tudo à
estratégia denominada CASA DE PAZ, onde cada
membro da célula trabalha para conseguir pelo
menos 1 casa para começar um trabalho
evangelístico.



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;

O Exemplo da Águia Mãe!!!



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, perdoadas, salvas e remidas. 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.



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.



ATITUDES FUNCIONAIS PARA LÍDERES
VENCEDORES
1. BONS LÍDERES TÊM BOAS ESTRATÉGIAS
2. ORE DIARIAMENTE PELOS MEMBROS DE SUA CÉLULA
3. NADA DE CENTRALIZAÇÃO
4. PREPARE A REUNIÃO DA CÉLULA
5. NÃO TEMA O FRACASSO
6. NADA DE INDEPENDÊNCIA – PRESTE CONTA
7. LUTE POR PESSOAS
8. LUTE PELA TRANSPARÊNCIA EM SUA CÉLULA
9. ESTABELEÇA ALVOS



RESOLUÇÃO DE CONFLITOS NA CÉLULA
1. NÃO DEIXE DE REPREENDER INDIVIDUALMENTE E 

PESSOALMENTE
2. CONFRONTE COM COMPAIXÃO
3. APLIQUE OS PRINCÍPIOS DE MATEUS 18

Mateus 18:15-17
Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, e repreende-o entre ti e ele só;
se te ouvir, ganhaste a teu irmão; Mas, se não te ouvir, leva ainda
contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas
toda a palavra seja confirmada. E, se não as escutar, dize-o à igreja; e,
se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e
publicano.



OS AUXILIARES: LÍDERES DE CÉLULAS EM
TREINAMENTO

Como características de um poderoso líder de células,
podemos seguir um simples acróstico chamado FACES:
Fiel – Ele é fiel a Jesus, à igreja e à célula?
Abnegado – Ele dedica tempo sacrificial às pessoas da sua
célula?
Comprometido – Ele tem o alvo claro e definido de buscar o
sucesso da célula acima de qualquer projeto pessoal?
Ensinável – Ele está aberto a feedback/sugestão de outros?
Servo – Ele coloca os outros em primeiro lugar?



As 4 Colunas Para a Multiplicação das 
Células MDA

•Colunas são pilares, bases de
sustentação. O nosso MDA, como
modelo de cuidado individual e grupal
de pessoas no Reino de Deus, é
sustentado por algumas colunas firmes
e puramente bíblicas.



1 – Primeira Coluna: O Purê de Batatas

É o processo de unificação do corpo de Cristo. 
Essa foi a oração de Jesus em João 17:22-23

Cada Batata representa uma pessoa conduzida
pelo Líder da célula a vários momentos de
comunhão e ajuntamento (Comendo, orando,
divertindo, festejando)



2 – Segunda Coluna: Casa de Paz

• A estratégia baseada em Lucas 10:1-20 é muito simples e
eficaz quanto ao objetivo de ganhar vidas, consolidá-las e já
estabelecer suas casas como base para o avanço do reino
de Deus, inclusive como novas células. O Reino de Deus
chegará a cada casa em nossas cidades.

• O líder de célula deve enviar os discípulos da célula.

Como?

Podem ser formados grupos de 2 até 4 pessoas para cada
casa de Paz da célula.



3 – Terceira Coluna: Fator Barnabé
Atos 9:26-27
É crucial garantir que cada pessoa seja bem incorporada à família da
fé. Cada pessoa que se converte a Jesus precisa ser transformada em
uma ovelha, de ovelha a filho(a) espiritual e de filho a ministro no
Reino de Deus, e daí crescer em todos os estágios e oportunidades
que a família da fé pode oferecer.

Esse mês é o mês da consolidação dos integrantes da célula, do
batismo ou aliança com a Igreja e do início dos estudos bíblicos de
discipulado.



4 – Quarta Coluna: Festa dos Tabernáculos
• A Festa dos Tabernáculos era uma festa em que o povo

eleito do Senhor, realizava as entregas das primícias ou
primeiros frutos a Deus (Levítico 23: 33-43), e por isso,
também ficou conhecida como Festa das Primícias ou da
colheita.

• Apesar disso Deus lhe atribui um significado histórico: a
lembrança da peregrinação pelo deserto e o sustento pelo
Senhor. A fragilidade das tendas que o povo construía era
uma lembrança da fragilidade do povo quando peregrinava
os 40 anos no deserto a caminho da Terra Prometida.



A palavra “tabernáculo” origina-se da palavra latina
“tabernaculum” que significa “uma cabana, um abrigo
temporário”. No original hebraico a palavra equivalente é Sucá,
cujo plural é Sucot.
A Festa dos Tabernáculos durava uma semana e durante este
período habitavam em tendas construídas com ramos.

A Festa dos Tabernáculos fala da alegria do Messias
tabernaculando em nosso meio. É época de regozijo, de
plenitude.
No evangelho de João, capítulo 7, temos um relato da Festa
dos Tabernáculos que foi a última que Jesus participou.



Ali estava em pessoa Aquele de quem os profetas haviam
falado. Ele era o cumprimento de todas as promessas. O
Messias veio e tabernaculou entre nós. (João 1.14).

É exatamente isso que iremos comemorar nesse tempo. Jesus
vivendo entre nós e em nós. Será um tempo de Festa pelas
multiplicações de nossas células e pelos frutos colhidos da
Casa de Paz.
Estaremos por 8 dias juntos em cultos festivos no templo e em
encontros de refeições juntos em célula. Nessa semana não
teremos as reuniões normais da células, somente encontros
informais para refeição.



CONDUZINDO OVELHAS AO MDA
Os Três Estágios do Cristão

Existe um lugar que Deus anseia que você
ocupe no Reino, porém, para ocupar essa
posição o cristão precisa passar por três
estágios, três períodos que não tem relação
com tempo, mas com desenvolvimento e
produção de frutos.



1 – Estágio da Ovelha (Jeremias 50:6,7)
a)Ovelhas se perdem facilmente:
Ovelhas perdidas têm sido o meu povo...

b) Ovelhas são facilmente conduzidas ao erros:
...os seus pastores as fizeram errar, para os montes as desviaram; de
monte para outeiro andaram, esqueceram-se do lugar do seu
repouso.

c) Ovelhas são frágeis
Todos os que as achavam as devoravam...

Qualidades:
Dócil; Alta produtividade; Vivem no aprisco

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jr/50/6,7+


2 – Estágio de Filho
a)Quem na bíblia mais falou de Paternidade Espiritual foi Paulo:
Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo
seja formado em vós;
Gálatas 4:19

b) Somos filhos espirituais quando deixamos aqueles que temos por pais
tocar na nossa intimidade.
E chegou a Derbe e Listra. E eis que estava ali um certo discípulo por
nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego;
Do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em
Icônio. Paulo quis que este fosse com ele; e tomando-o, o circuncidou,
por causa dos judeus que estavam naqueles lugares; porque todos
sabiam que seu pai era grego. Atos 16:1-3

https://www.bibliaonline.com.br/acf/gl/4/19+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/16/1-3+


3 – Estágio de Ministro.
Esse é o estágio em que um cristão já tem ovelhas, filhos e até líderes
abaixo de sua autoridade.
Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus.
E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens
fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros.
2 Timóteo 2:1,2

Esse estágio é subdividido em outros quatro estágios em nossa visão:
• Discipulador
• Líder de Célula
• Supervisor de Célula
• Pastor

https://www.bibliaonline.com.br/acf/2tm/2/1,2+


• 1 – Quando a pessoa chega na célula, seja ela não 
crente, afastada do rebanho ou vinda de outro 
ministro, ela encontra-se no estágio de ovelha. 

• 2 – Trabalharei levando-a a subir de estágio através do 
estudo de discipulado da Palavra de Deus. Se a ovelha 
demonstrar interesse e corresponder aos estudos 
além de se tornar assíduo na célula e no templo e se 
tornar um servo auxiliando na célula e em ministérios 
da Igreja, durante esse período ela estará no estágio 
de filho espiritual. 



• Caso o filho Espiritual não consiga subir para o próximo
degrau, pois não conseguiu concluir os estudos de
discipulado e também não conseguiu se tornar um auxiliar
na célula, ele permanecerá sendo cuidado através da
paternidade que não tem agenda fixa de encontros.

• 3 – Havendo conclusão do estudo e sucesso no desempenho
como auxiliar de célula o filho espiritual estará pronto para
se tornar um líder que chamamos no contexto da LOVE de
Ministro. Nessa condição ele receberá o que chamamos de
MDA. Encontros profundos de discipulado uma vez por
semana com foco exclusivamente ministerial.


