
 

 

São duas as dimensões em que trabalhamos: publicamente e de casa em casa. 

“Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vo-la ensinar publicamente e também de casa em casa”. 

Atos 20.20 

Somos uma igreja em células. O que significa ser uma Igreja em células e por que somos uma igreja em células? Não somos 

meramente um povo que está distribuído em pequenos grupos nas casas. O que nos caracteriza não é somente as 

celebrações ou os grupos pequenos, mas sim os nossos valores. As células definem a nossa estrutura, mas nossos valores 

falam de quem nós somos. 

Célula não é um valor, é apenas uma estratégia e, portanto, parte de uma estrutura. Contudo, por trás das células existem 

valores. Há um modelo de igreja que queremos ser, no qual entendemos que está de acordo com o ensino do Novo 

Testamento, que está no coração de Deus.  

Nós queremos responder ao chamado de Deus. Eu quero participar na minha geração, da edificação de algo que tenha 

repercussão eterna. Quero edificar um lugar para a habitação de Deus: a Igreja do Senhor Jesus. Anseio participar do mover 

de Deus nos meus dias, e estar em um ambiente em que muitos possam ter a oportunidade de se envolver! 

Os nossos valores falam daquilo em que acreditamos. É a razão pela qual nos reunimos em célula e a maneira como nos 

relacionamos com Deus e com os irmãos. O primeiro passo para o crescimento é conhecer e entender esses valores.  

Gostaria de enfatizar cinco valores fundamentais que definem a nossa visão: 

 

1. FOMOS CHAMADOS PARA GERAR FILHOS, NÃO PARA FAZER COISAS 

Dentro da visão celular, classificamos como igrejas de programa ou igrejas em células. As igrejas de programa são todas cujo 

propósito é fazer algo, realizar atividades. Ou seja, realizar programas. As igrejas em células, por sua vez, estão focadas em 

gerar filhos para Deus. 

A mentalidade básica da igreja de programa é o fazer algo para Deus. Seus líderes e membros não se preocupam muito com 

o que estão fazendo, desejam apenas a satisfação de estarem envolvidos em alguma atividade. Em oposição a isso, a igreja 

em célula está sempre focada em gerar filhos e se multiplicar. 

Naturalmente, não estamos dizendo que seja errado fazer algo para Deus. Não é questão de certo ou errado, santo ou 

pecaminoso. Para nós, é uma questão de visão. Suponho que tanto os que fazem algo, quanto os que geram filhos, desejam 

agradar o Senhor. A grande questão é: qual dos dois paradigmas atinge o objetivo de agradar o coração do Pai? 

Os que fazem algo e promovem atividades para Deus desejam algo bom e realizam coisas louváveis como obras de 

misericórdia, serviços, artes, campanhas e outras realizações. Porém, trata-se de uma maneira de enxergar o relacionamento 

deles com Deus, baseado sempre em fazer coisas para o Senhor. Eles acreditam que só agradam a Deus quando estão fazendo 

algo para Ele. 

Nós estamos em oposição a esse modelo, pois entendemos que no coração de Deus está o gerar. Não que não façamos 

coisas, mas o que fazemos não tem um fim em si mesmo, é apenas um meio de gerar mais filhos para Deus. Não somos 



 
contra o fazer coisas e realizar atividades, nós mesmos temos atividades, contudo, elas não são o centro do nosso trabalho. 

O centro é gerar filhos para Deus.  

Como geramos discípulos na prática? 

“E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e 

mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de 

cristo”. Efésios 4.11-12 

O primeiro ponto que precisamos observar é que o Senhor concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres 

para a igreja com um objetivo: o aperfeiçoamento dos santos, com vistas ao desempenho do seu serviço.  

Estamos acostumados a pensar nessas funções em termos de cargos e, geralmente, associamos esses ministérios a algum 

tipo de hierarquia eclesiástica. Todavia, essa não é a visão que Paulo descreve. Esses apóstolos, profetas, evangelistas, 

pastores e mestres foram dados “com vistas a”, isto é, com o objetivo de aperfeiçoar os santos.  A palavra “aperfeiçoar”, no 

original, significa “treinar”. Então, poderíamos dizer que ele concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres 

com vistas ao treinamento dos santos.  

Sendo assim, para qual objetivo temos apóstolos na igreja? Para treinar os santos a fazerem o serviço apostólico. Para que 

temos profetas na igreja? A resposta mais uma vez é: para treinar os santos a fazerem o que os profetas fazem: profetizar.  

Para que temos evangelistas na igreja? A resposta não pode ser outra: para treinar os santos a evangelizar. Para que temos 

pastores na igreja? A resposta de Paulo é: para treinar os santos a fazerem o trabalho de apascentamento.  E, finalmente, 

para que temos mestres na igreja? Para ensinar, mas primordialmente, para treinar cada membro a fim de que ele possa 

ensinar e discipular outros membros. 

Que mudança de paradigma! O nome dos treinadores apenas aponta para a matéria pela qual ele é responsável por ensinar 

aos membros.  O serviço do ministério de cada crente exige que ele seja treinado para profetizar, evangelizar, apascentar, 

ensinar e ser enviado. Essa é a obra do ministério para a qual todo crente deve ser treinado. Nisso consiste o trabalho de 

edificação da igreja. 

Portanto, para fazer a obra de edificação da casa de deus, precisamos de, no mínimo, cinco matérias ministradas por cinco 

treinadores. Não devemos pensar nos cinco ministérios como um grupo de “super crentes”. Antes, precisamos vê-los como 

um grupo de treinadores. Procure ver esses ministérios como cinco matérias que fazem parte do currículo de treinamento 

de todo crente.  O serviço para o qual precisamos ser treinados, nada mais é que realizar essas cinco atividades, pois edificar 

a igreja, na verdade, é fazer todas elas.  

Essas cinco tarefas constituem o desempenho do ministério ou do serviço no qual o texto de efésios se refere. Mas qual é 

esse serviço? É ganhar almas como o evangelista ganha; ensinar como o mestre ensina; pastorear como o pastor pastoreia; 

profetizar como o profeta e ser enviado como o apóstolo.  

Esse é, na verdade, o serviço de edificação dos santos. É muito conhecido o slogan da visão celular que foi espalhado por 

todo o mundo: ganhar, consolidar, edificar, treinar e enviar. Ganhar é o treinamento que o evangelista deve fazer. Consolidar 

é o que o pastor fará com cada santo. Treinar é a função do mestre. O profeta irá edificar, e o enviar é trabalho do apóstolo.  

Podemos, então, notar que esse slogan é absolutamente correto do ponto de vista bíblico, e está completamente de acordo 

com o propósito eterno de Deus. 

 

 



 
2. TODOS OS FILHOS DE DEUS SÃO MINISTROS 

Este é um valor inegociável. O sacerdócio universal dos crentes foi restaurado desde a reforma protestante, com Lutero. 

Homens de Deus morreram por essa verdade e pela prática dela. Mas, ainda hoje, o vírus do clericalismo mantém pessoas 

anestesiadas e improdutivas no corpo de Cristo.  

Queremos então apresentar algumas razões para você fugir do clericalismo. 

 O clericalismo é uma doença no corpo de Cristo. 

 Ele produz membros, mas não gera discípulos. 

 Cada crente deve ser um produtor e não um mero consumidor ou cliente da igreja. Mas o clericalismo estimula a 
mentalidade de crente consumidor. Quando um crente compreende que ele deve produzir e não simplesmente 
consumir, uma verdadeira revolução acontece em sua postura em relação à igreja local.  

 Um crente que é ministro não se preocupa mais em saber o que aquela igreja pode lhe oferecer; antes, preocupa-se em 
saber como ele pode ser útil ali.  

 O crente que é ministro não responsabiliza mais o pastor ou algum líder pelo seu crescimento espiritual, porque sabe 
que pode e deve ter intimidade com Deus sem intermediário algum.  

 Ele tem disposição para dar apoio e socorro aos novos convertidos nas guerras deles, porque sabe que esse é seu papel 
como ministro. 

 Se tiver que se mudar para outra cidade, quem é ministro sabe que a igreja vai junto com ele. Ele sabe que, mesmo 
distante do prédio, a igreja acontece onde ele está.  

 

3. A IGREJA SÃO AS PESSOAS E NÃO O PRÉDIO 

Ainda hoje, algumas pessoas consideram o prédio da igreja um lugar sagrado, por não discernirem a verdadeira habitação 

de Deus – o nosso espírito. A Palavra de Deus é clara em At 17.24. 

Portanto, é impróprio falarmos que vamos à Igreja nos referindo ao prédio. Desse valor podemos tirar ao menos três 

conclusões. 

Em primeiro lugar, o prédio onde nos reunimos não é sagrado. Sagrados são nosso corpo e nossa vida, pois nos foram dados 

por Deus para a Sua habitação e glória. Nós é que somos o santuário de Deus. Toda essa visão templista é contrária à Palavra 

de Deus e deve ser rejeitada (1Co 3.16). 

Em segundo, nossa casa é uma extensão da igreja, e acontece em todo lugar: nas ruas, nos colégios, nos supermercados, nos 

shoppings e, acima de tudo, nas casas. O Senhor Jesus disse que onde houvesse dois ou três reunidos em seu nome, ali ele 

estaria. Portanto, a igreja acontece no momento em que nos reunimos em nome do Senhor (Mt 18.20). 

E em terceiro lugar, nós não esperamos que pessoas venham ao prédio, mas nós vamos onde elas estão. A vontade do Senhor 

é o “Ide”, mas por muito tempo temos vivido o “Vinde”. Discípulos levam a igreja consigo aonde vão. Membros de igreja não 

podem alcançar muito para Deus; discípulos, porém, conquistam nações. 

Se você é um ministro, aonde quer que você vá, a igreja irá junto com você. Se você se mudar para outra cidade, a igreja irá 

junto com você. Você não vai à igreja, mas carrega a Igreja aonde você vai. Assim, já não temos aquela separação entre a 

vida no prédio da igreja e a vida secular. Agora, todas as áreas de nossa vida são santas e vividas na presença de Deus. Nosso 

trabalho para Deus já não se limita ao que é feito num suposto templo, mas servimos a Deus em casa, no trabalho, na escola, 

etc. 

 



 
4. EDIFICAMOS A IGREJA PRESERVANDO A UNIDADE 

Isso significa que caminhamos em unidade de linguagem, propósito e obra (Gn 6.1). É a unidade que torna a visão possível e 

realizável, por isso não admitimos que haja uma linguagem diferente entre nós. Precisamos todos falar a mesma coisa. 

Precisamos também caminhar num único propósito e visão. Sabemos qual é a equação da morte: visão + visão = divisão. E 

por fim, precisamos todos estar unidos numa única obra. Não fazemos cada um uma obra individual, mas estamos todos 

envolvidos num mesmo projeto. 

Existem muitas coisas que explicam o sucesso e o crescimento de uma igreja. Porém, certamente o fator principal é a unidade. 

Nós temos crescido porque resolvemos, de comum acordo e em um só propósito, que iremos crescer. Quando um grupo 

realmente concorda a respeito de algo e não há voz discordante entre eles, então não haverá restrição para tudo aquilo que 

intentam fazer. 

Mas para que isso aconteça, é fundamental haver unidade e não simplesmente união. Uma coisa é termos unidade, e outra 

coisa é uma mera união de crentes.  

União é ter muitas batatas no mesmo saco. Vemos que muitas igrejas são apenas sacos de batatas. Os membros estão todos 

juntos, mas não são unidos. A união das batatas se transforma em unidade quando elas são cozidas e amassadas, tornando-

se um purê. Batatas cruas não podem ser unidas. É necessário que elas tenham sido amolecidas pelo fogo do Espírito. A 

unidade tem um preço de fogo e quebrantamento, ou seja, não há unidade sem o fogo do Espírito. 

Além disso, é preciso tirar a casca das batatas. Na Palavra de Deus, a casca simboliza a aparência e o orgulho. Tirar a casca 

nos fala da renúncia do ego. Aqueles que desejam vaidosamente se manter diferentes estão lutando contra a unidade. Para 

termos o purê, as batatas precisam ser amassadas. Isso aponta para o quebrantamento. Corações contritos podem ser unidos 

e só há unidade no meio de gente quebrantada. Não há como ter unidade no meio de pessoas intratáveis. A união somente 

não nos leva a realizar coisas grandes para o reino de Deus. Apenas a unidade move o braço de Deus e produz edificação. 

 

5. CREMOS NO CRESCIMENTO E NA MULTIPLICAÇÃO 

Nossa visão é conquistar a nossa e a próxima geração.  A conquista de uma geração envolve levarmos muitas pessoas a Cristo, 

pois o mover de Deus se caracteriza por conversões. Não precisamos buscar o mover, apenas permanecer nele. O mover de 

Deus é sinônimo de conversão, que por sua vez é sinônimo de multiplicação, o que significa que mais pessoas serão 

resgatadas do inferno. 

Cremos na multiplicação das células, pois nosso Deus é um Deus de multiplicação. Se fizermos uma análise detalhada, 

notaremos que em cada área da criação está o espírito de multiplicação: uma semente cai na terra, morre e se multiplica; 

Deus deu a ordem de multiplicação ao primeiro casal. Se Adão houvesse resistido ao mandamento divino, eu e você não 

estaríamos agora comentando essa história.  

Deus deu a mesma ordem a Noé: crescer e multiplicar. Depois chamou a Abraão para ser pai de nações – sua descendência 

seria como as estrelas do céu. Esse é o coração do nosso Deus.  

No dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu, houve o sinal das línguas de fogo. Contudo, o sinal mais importante 

foi a conversão de quase três mil pessoas. O Espírito Santo continua agindo para trazer multiplicação no meio da igreja. Como 

futuro líder, você precisa encher seu coração de fé para liderar células que se multiplicarão. Deus nos tem dado a unção para 

multiplicação, e ela é como um tesouro precioso que devemos guardar. E a melhor maneira de fazê-lo é levando uma vida 

disciplinada de oração, leitura da Palavra, congregando e trabalhando sempre para a obra de Deus. Temos que preservar 

essa unção. 


