
www.projetoadoradores.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS LIÇÕES DOS LÍDERES 
#6 - Preparando um lugar agradável 

 
Esta lição será conduzida com: 

1. Leitura deste texto 
2. Comentários e observações construtivos 
3. Textos bíblicos que vieram à sua mente e que nos impulsionam para vitórias em Deus 
4. Firmes resoluções que renovam a mente e as decisões para estes próximos dias 

 
 
 
Neste ano estamos vivendo o desafio da pandemia e a ideia de “lugar” foi totalmente alterada. 
Reunimo-nos agora virtualmente.  
Virtual não significa mais “irreal”. O mundo real está acontecendo no universo cibernético, 
chamado de virtual. Portanto, o preparo de um lugar agradável para o encontro das Células 
continua envolvendo muitas coisas relacionais, mas também os aplicativos, som, fones, 
iluminação, wifi, etc. 
 
Você pode até ser assediado por um cansaço, um peso ou desânimo. Vença esses dardos 
inflamados que podem te abater. Levante o escudo da fé. Lembre-se de que fomos chamados 
para a obra mais importante do universo, a Grande Comissão, o estabelecimento da Igreja e do 
Reino de Cristo para a eternidade. O que tivermos que aprender, o que tivermos que nos 
acostumar, nos habituar, será “fichinha”, venceremos, “tiraremos de letra”. 
 
O local de reuniões sempre foi uma casa, o lar de irmãos da igreja.  
O ambiente da casa é mais informal que o auditório. O lugar institucional e litúrgico é excelente 
para muitas outras coisas, mas na hora de um relacionamento mais pessoal, o convite para uma 
casa é super oportuno.  
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Neste ano, o convite passou a ser para a sala do Zoom. Vamos desenvolvendo práticas e costumes 
que permitirão o melhor proveito da tecnologia. Não queremos abrir mão dos relacionamentos 
nem do compartilhamento da Palavra de Deus. 
 
É de muita importância cada pessoa cuidar de um excelente conjunto de elementos para os 
encontros online. 
 

• Escolha um bom lugar para as filmagens. 
• Que esse lugar tenha o melhor sinal de internet ou um cabo de modem que possa ser 

usado. 
• Dê preferência ao uso do computador, mas você pode aproveitar seu celular. 
• Cuide da sua aparência. O visual comunica alegria ou desleixo. 
• A privacidade deve ser preservada. Não exponha seu quarto, não apareça no vídeo 

deitado, de pijama, comendo... (tomando um chá ou cafezinho pode ser divertido) 
• Você vai oferecer o seu melhor para as pessoas que te verão. Isso refletirá também em 

ganhos na sua esfera profissional. 
• Invista em um bom fone de ouvidos com microfone para o uso individual. 
• Adquira um suporte onde possa apoiar o equipamento com a câmera na altura dos olhos. 
• Não deixe uma fonte luz atrás de você. Dê preferência a um fundo neutro e mais escuro. 

Tenha uma fonte de luz diante do seu rosto, garantindo boa iluminação. 
• O local deve ter uma boa iluminação, nem luz fraca, nem excessiva.     

 
(Vocês podem acrescentar nesta lista os tópicos que se lembrarem e acharem também importantes.) 

 
 
COMO ORIENTÁVAMOS NOS ENCONTROS PRESENCIAIS 
Se a casa for espaçosa e houver uma boa mesa que comporta o grupo, pense na possibilidade de 
usá-la. Este tipo de reunião produz mais concentração, além de apoio para as Bíblias e outros 
materiais e facilita para quem deseja escrever. Até no uso do Zoom em família isso funciona. 
   
As reuniões normalmente acontecem na sala com cadeiras e poltronas.   
O ideal é que as pessoas não fiquem afastadas ou mal organizadas. 
Isso deve ser observado também no uso do Zoom. Não podemos estar fazendo outras coisas, 
dispersos, mal posicionados, largados, descabelados... 
    
Evite cadeiras de balanços ou espreguiçadeiras. Você evitará alguns barulhos e sono. 
(De vez em quando aparece alguém no Zoom assistindo televisão ao mesmo tempo)  
 
É importante que as pessoas vejam umas às outras, se olhem de frente.  
Apareça no vídeo. Não deixe apenas o seu nome. Isso denota participação mínima, falta de 
interesse na interação.  
O formato “auditório”, com as pessoas olhando para a nuca das outras, não é recomendado para 
as casas, assim como uma foto sorridente no perfil do Zoom, mas sem participação. (algumas 
vezes as pessoas nem estão lá, só ligaram o aplicativo)  
  
Evitem cadeiras desconfortáveis, com as pernas moles, quebradas ou rangendo. Evitem também 
colocar pessoas mais pesadas em cadeiras plásticas de capacidade duvidosa.   
Esperamos retornar ao convívio presencial. Sua Célula vai alcançar muitos perdidos. Você terá a 
alegria de ter em casa discípulos de Jesus que estão sendo cuidados. 
 
Queremos que as Células cresçam.  
Desejamos as reuniões com muitos discípulos e convidados! Mas, evite, a todo custo, que ela se 
pareça com mais um culto de celebração ou uma reunião de sócios de um clube. O crescimento 
de uma Célula é fruto maravilhoso que deve nos conduzir para a multiplicação. Desejamos que 
mais lares da cidade tenham um altar de culto e comunhão. Desejamos que outras pessoas 
participem, mesmo que, temporariamente, pelo Zoom. 
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De novo, falando do tempo presencial que poderemos retomar 
Dentro do possível, o lugar das reuniões deve ser bem arejado, com uma temperatura agradável 
e circulação de ar. Muito calor deixa as pessoas cansadas e sonolentas. Se possível, use 
ventiladores discretos, não barulhentos.   
 
Tenham sempre um ambiente limpo, agradável. 
 
Guardem sempre os papéis, sapatos, copos, xícaras, livros, brinquedos; objetos da família que não 
precisam estar fora do lugar. Observe isso também no Zoom.  
 
Antes da chegada das pessoas, coloque os sofás e cadeiras em forma de círculo. Se necessário, 
traga as cadeiras da sala de jantar, para que haja suficientes assentos para todos.   
Deixe o círculo largo o bastante para que ninguém se sente fora dele.  
Caso algumas pessoas faltem, vocês podem estreitar o círculo depois.   
 
Se possível, tenha uma mesinha pequena ou algum outro móvel no centro ou ao lado do círculo, 
com lenços de papel; alguém pode precisar. Faça isso na sua casa, quando estiver usando 
aplicativos online. 
 
O banheiro deve estar limpo, com papel higiênico, toalha e sabonete para as mãos bem à vista.   
 
Desligue ou desconecte as extensões de telefone do local onde será a reunião. Mantenham 
também seus próprios telefones celulares no modo silencioso ou desligado.    
 
Não é obrigatório um lanche toda semana. Mas deve ser coordenado com todos, o que é viável, 
em uma escala e rodízio que não pesa para ninguém. 
 

(Você deve alimentar sua fé. Podemos retomar aos 
encontros presenciais logo e você estará preparado 
para o novo tempo de conquistas e realizações com 
frutos eternos!) 

 
Nesta semana ouçam outros líderes nos exemplos de soluções bem sucedidas, ideias criativas ou 
dificuldades que podem ser auxiliadas e resolvidas. Se você tem feito algo frutífero com sua 
Célula, mesmo que de forma virtual, compartilhe com os demais líderes da igreja. Publique. 
 
Mesmo neste tempo de isolamento, o zelo pelas coisas do Senhor é um culto, uma oferenda 
que entregamos a Ele. Seu cuidado com as pequenas coisas revelará condições para Deus te 
levar a coisas maiores! 
 
Estamos privados dos relacionamentos presenciais, mas não deixaremos o inimigo nos privar da 
comunhão, dos discípulos e do mover do Espírito Santo entre nós. 
 
 

Orem juntos pelos irmãos que enfrentam dificuldades na saúde, 
nas finanças ou nos relacionamentos familiares. 
Orem juntos pelos irmãos que estão desanimados, abatidos ou 
acomodados. 
O Espírito Santo tem todo interesse em nos usar para que essas 
vidas sejam renovadas, despertadas... Ele deseja que cada um de 
nós sejamos fortalecidos para vencer cada dia. 
 
Lembre-se: 
Jesus está voltando. 
Como as virgem prudentes de Mateus 25, esteja preparado, cheio 
do Espírito Santo! 
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Temos sido edificados por vários irmãos e igrejas que ensinam 
sobre a vida das Células. Parte desse texto foi extraído do 
material do pastor Abe Huber / MDA. 
 


