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AS LIÇÕES DOS LÍDERES 
#3 – Quem é um bom líder? 
 

 
Não é a lição que é muito grande. 
A missão que é muito importante. 

O encargo é uma honra, um privilégio. 
Você, líder, tem a oportunidade de servir a Jesus de uma forma específica. 

Ele mesmo te capacita! 
 
Ser líder é algo ligado diretamente ao compromisso de sacerdote e ao entendimento do que é 
ser membro do Corpo de Cristo, embaixador, servo, ministro do Senhor… 
 
Temos ensinado que, embora alguns sempre digam: “não quero ser líder”, todos são chamados 
a liderar sua vida, sua família, seus negócios, o tempo, a carteira, amizades…  
 
Todos são chamados a testemunhar de Jesus, a liderarem alguém para o Reino de Deus. 
Portanto, todos podem e devem se capacitor para servir.  
Isto é ser líder para nós. 
 
Qual o segredo de um bom líder? 
Pesquisas feitas em diversas nações e culturas comprovam que os melhores líderes não são os 
que pregam bem ou que têm muito carisma. Constatou-se que os melhores líderes de Célula de 
milhares de igrejas ao redor do mundo são aqueles que: 
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• Oram pelas vidas 
• Se importam pelas pessoas e dão alguma atenção a elas 
• Telefonam ou enviam mensagens pessoais 
• Estudam a Palavra para viver e compartilhar 
• Buscam com empenho serem criativos 
• Fazem discípulos e delegam funções 
• Formam novos líderes ensinando o que Jesus ensinou 

 
 
Você se sente incapacitado? 
I Coríntios 2:1 a 5 / II Coríntios 12:9  
Todo aquele que deseja exercer seu ministério como marido, pai, esposa, mãe, filho, servo de 
Jesus, ministro de Deus no Corpo de Cristo, será capacitado e provisionado por Ele, pela fé. 
 
Dediquem um tempo orando uns pelos outros. 
Imponham as mãos e profetizem sobre aqueles que se sentem aprisionados por temores, 
constrangimentos, timidez ou sem tempo. 
 
Se comprometam em estudar o REFERENCIAL abaixo apresentado.  
São características que florescerão naqueles que se entregam e se dedicam com encargo santo 
diante do Senhor. 
 
REFERENCIAL 
 
A ausência de liderança para as Células nas igrejas locais tem razões identificadas no fato de 
muitos homens deixarem de lado a visão e o compromisso sacerdotal do lar. 
 
A passividade e o materialismo das pessoas neste século, por falta de compreensão do chamado, 
da Grande Comissão de Jesus, estão gerando uma sociedade passiva e acomodada. Todos nós 
podemos nos levantar, dizer “não” a esta estratégia do maligno e nos tornar sal e luz para esta 
geração! 
 
Outras prioridades de vida, que não o Reino de Deus, ansiedade ou ambições, têm feito com que 
muitos cristãos sejam apenas frequentadores, nominais, estéreis. Terão toda dificuldade no 
aparecimento do anticristo ou na situação mundial que se agrava. 
 
 
O QUE JESUS E ESTA IGREJA OFERECEM PARA  
ALGUÉM QUE DESEJA TORNAR-SE LÍDER DE CÉLULAS  
A SERVIÇO DO REINO?   

 
Estabilidade ministerial, cuidado individualizado; 
Oportunidade de crescer e trabalhar junto com outros, em parceria e cooperação; 
Confirmação de seu chamado e vocação no serviço de Deus;  
Capacitação e treinamento constantes para o desempenho de sua tarefa; 
Apoio constante, através do discipulado e valorização do seu potencial; 
Compromisso com o seu chamado e dons, desejando acima de tudo que os projetos de Deus 
para a sua vida sejam cumpridos plenamente na Igreja local.    
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ATITUDES EQUIVOCADAS DIANTE DA POSSIBILIDADE DE LIDERAR UMA CÉLULA 
  
"Não sou capacitado para liderar" 
Devemos conhecer e utilizar os dons espirituais que Deus nos deu. Quando Deus já nos capacitou, 
Ele não aceita desculpas.   
 

"Não estou disposto a liderar" 
Se Deus nos deu os dons necessários, não liderar se torna uma desobediência 
aberta a Deus.   

 
"Não estou seguro se posso fazê-lo" 

Deus só nos pede que estejamos dispostos e que nos preparemos para fazê-lo 
debaixo do Seu poder. O resto é com Ele!   

 
“Meu dom é outro, não esse” 

Liderar pelo menos uma célula e discipular pessoas não são dons ou chamado 
específico, mas um mandamento a ser obedecido por cada cristão. A Grande 
Comissão inclui fazer discípulos, batizar e ensinar, e o ambiente mais propício 
para estas coisas é a célula.    

 
O LÍDER COMO SERVO   
 
Cuidar de uma célula requer bastante trabalho, mas ao mesmo tempo é um privilégio muito 
grande e traz recompensas infinitas. “O trabalho desta terra desgasta. O trabalho do Reino 
edifica!” 
 
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 – apesar de que isso 
pode e deve acontecer – mas de Deus. Ele sabe exatamente como satisfazer o nosso coração.   
 
As bençãos do Senhor são um resultado do nosso trabalho, não um preço ou uma condição para 
que façamos algo para Deus.    
 
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.   
 
Na noite em que Jesus foi traído, pouco antes da Última Ceia, Ele deu-lhes a última lição: colocou-
Se na posição de serviçal e lavou seus pés. João 13.1-17    
 
As pessoas vão nos respeitar como líderes quando perceberem que estamos dispostos a servir-
lhes de todo o coração – lavando os seus pés.    
 
O BOM LÍDER BUSCA SATISFAZER AS NECESSIDADES DOS DISCÍPULOS  
  
O bom líder prepara sua célula para visitar as pessoas que estão no hospital;   
Proporciona comida (cestas básicas) em tempos de crise ou enfermidade;   
Providencia todo tipo de ajuda na necessidade, com a ajuda dos irmãos da célula e da Assistência 
Social da igreja;   
Não empresta dinheiro: Se for possível dar, dê, mas nunca empreste.  
(Este assunto será estudado depois com mais detalhes).   
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O LÍDER COMO PASTOR DA CÉLULA   
O líder de célula é um pastor, pois pastorear envolve 5 princípios fundamentais:   
 
Cuidar das ovelhas 
Atos 20.28-29 
O líder visita, aconselha e ora pelas pessoas doentes. Com alegria cuida da célula, como um pastor 
cuida do seu rebanho.    
 
Conhecer as ovelhas 
João 10.14-15 
O líder procura conhecer cada pessoa que entra no grupo. Promove encontros privados para 
conhecer melhor a pessoa e fazer descobertas especiais acerca dela.  
Deus sempre lhe dará palavras de conhecimento, de sabedoria, direcionamentos.  
 
Procurar as ovelhas 
Lucas 15.4 
O Líder vai atrás da ovelha que deixou de frequentar a célula.   
 
Alimentar as ovelhas 
Salmo 23.1-3 
O encontro da célula não é um estudo bíblico nem uma pregação eloquente. Porém, a palavra de 
Deus tem um lugar central. As reuniões são baseadas no compartilhar das mensagens dos cultos 
do Domingo e na participação de todos, com comentários, testemunhos, perguntas… 
 
Proteger as ovelhas 
João 10.10 / Efésios 6.12 / I Pedro 5.8-9 
Na igreja em células, cada 10 membros em média estão sob os cuidados e orientação de um líder 
e um auxiliar. Eles são responsáveis pela proteção do seu pequeno rebanho. Atos 20.28-31  
 
Pessoas problemáticas podem surgir nos pequenos grupos, e o líder da célula precisa ser 
diligente, cuidando para que o comportamento delas não afete negativamente o seu rebanho.    
 
REQUISITOS DE UM LÍDER DE CÉLULA   
 

• Vida espiritual crescente 
• Anda em amor e santidade 
• Fidelidade no seu tempo com Deus. 
• Submissão e fidelidade aos seus líderes 
• Coração ensinável 
• Uma vida de quebrantamento 
• Vida de oração consistente. I Tessalonicenses 4.17 / Efésios 6.18   
• Vida Familiar sólida 
• Andar em amor no seu lar 
• Testemunho do Reino no meio de seus familiares 
• Se casado, governar bem sua família. Efésios 5.33-6:4 / I Timóteo 3.4 
• Se solteiro(a), ter uma vida santa e exemplar. I Tessalonicenses 4.3-7   
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O DISCÍPULO 
Um seguidor obediente de Jesus, que está sendo discipulado e que discipula a outros.  
Lucas 6.40 / Mateus 28.19-20   
 
Compromisso e fidelidade aos Cultos e encontros da igreja local. 
Os discípulos da Igreja, os auxiliares e irmãos da célula devem ver no seu líder o maior exemplo 
de frequência aos cultos, inclusive levando visitantes, e sendo exemplo de pontualidade e serviço: 
ajudando como conselheiro na hora do apelo.   
 
Conduta clara, moderação, para não servir de tropeço aos outros.  
I Coríntios 10.31-33   
 
Cheio do Espírito Santo 
Os frutos do Espírito Santo aparecem em sua vida, não somente os dons.  
Gálatas 5.22-23   
 
Bom Administrador 
Dizimista. Usa bem o seu tempo, dons, capacidades, bens, corpo, descanso, etc.   
 
Ser alguém que dá testemunho de sua fé de uma maneira clara.  
Atos 1.8 
 
Coração e atitude de um pastor, alguém que cuida e ama as pessoas.  
Gálatas 6.2 / Romanos 12.9-16   
 
Cumprir com os requisitos de um crescimento visível 
Isso inclui levar os seus discípulos e auxiliares da célula a fazer o mesmo, pois assim gerará novos 
líderes.  
   
Participar dos treinamentos para líderes de célula como as lições semanais, Seminários e 
Congressos, leituras e vídeos. 
 
Ser aprovado pela Liderança com testemunho da Congregação.  
Atos 13.1-3 
   
RESPONSABILIDADES DO LÍDER DE CÉLULA   
 

• Orar diariamente pelos membros de sua célula;   
• Garantir que cada membro da célula está sendo bem discipulado – de preferência por 

alguém de dentro da própria célula;   
• Pastorear os membros da célula e ajudá-los a viver uma vida cristã vitoriosa;    
• Garantir que cada semana o relatório da célula seja fielmente preenchido e entregue à 

liderança;   
• Cuidar da parte da exposição da Palavra de Deus na reunião de célula;   
• Guiar e motivar os membros de sua célula a envolver-se na vida da célula de todas as 

formas possíveis (participando, opinando, trazendo pessoas novas etc.);   
• Conduzir cada membro de célula a traçar sua estratégia pessoal para alcançar pessoas 

para Cristo;   
• Garantir um clima de companheirismo, alegria e comunhão entre os membros;   
• Distribuir tarefas e responsabilidades entre os membros, e formar novos líderes, 

treinando-os de acordo com os mesmos valores e princípios;   
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• Preparar a multiplicação, de maneira que uma nova célula seja gerada de forma natural 
e saudável.  

 
 

O LÍDER DE CELULA TEM SOB SEUS CUIDADOS 
O QUE A IGREJA TEM DE MAIS VALIOSO: 

AS PESSOAS. 
 


