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AS LIÇÕES DOS LÍDERES 
#7 – Uma atmosfera favorável 

 
Todas as reuniões e atividades da célula devem ter uma atmosfera, um ambiente de alegria, fé, 
amor e carinho. A comunhão verdadeira, a intimidade com o Senhor e com os irmãos, precisam 
fazer parte dos nossos encontros. Este é um alvo. 
 
A alegria do Senhor fluindo de cada um, vai contagiar os discípulos e convidados. 
A Palavra tocará facilmente, pelo clima de descontração e presença de Deus, produzindo 
encorajamento e bem-estar.   
 

Salmos 133 
1 Oh! Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos!  
2 É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de 
Arão, e desce para a gola de suas vestes.  
3 É como o orvalho do Hermom, que desce sobre os montes de Sião. Ali, ordena 
o SENHOR a sua bênção e a vida para sempre. 

 
A fé e a visão do mover do Senhor atraem o sobrenatural, movem a mão de Deus em favor das 
vidas. Cresce assim uma expectativa (atmosfera) de milagres, de cura, de manifestação de 
Deus, a ponto de até os vizinhos serem tocados pela presença de Deus na vida daquela célula.  
Isto é o que queremos, um testemunho real do Senhor em nós! 
 
A atmosfera de amor vai unir cada vez mais os membros da célula, a ponto desse amor 
transbordar para os de fora, que saberão que somos verdadeiramente discípulos de Jesus, e 
desejarão segui-lo também.   
 
Membros e visitantes devem sentir-se em casa (mesmo que usando o Zoom). O Espírito Santo 
toca e faz diferença! Essa atmosfera deve ser gerada pela fé, em oração, mas deve ser expressa 
por obras de atenção, cuidado, serviço e amor.    
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Os moradores da casa, os anfitriões, devem ser bons acolhedores, amigáveis, ter bom 
relacionamento com a vizinhança, e ser os primeiros a dar as boas-vindas aos visitantes, 
deixando-os bem à vontade.    
 

Romanos 15:5-7 
Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns 
para com os outros, segundo Cristo Jesus,  
6 para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso 
Senhor Jesus Cristo.  
7 Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para 
a glória de Deus. 

 
Evitem distrações como televisão ou rádio ligados, pessoas transitando pelo meio da reunião, 
movimentos de arrumação, levantar-se por tudo, eventos paralelos na casa.   
Neste tempo de uso do Zoom, cuide do som, do cenário, da luz... Se possível, priorize ter seu 
vídeo ligado, mas, não apareça de qualquer forma, deitado, com roupas para uso privado, 
comendo.  
 
(Lembre-se de que a lição vale para este tempo de isolamento, mas também para quando 
pudermos retornar ao presencial nas casas)  
É recomendável ter uma garrafa de café e copinhos à disposição antes do início da reunião.  O 
café age como estimulante e para pessoas que tiveram um dia puxado de trabalho, ele servirá 
para mantê-las despertadas e atentas.    
  
Antes que qualquer pessoa chegue, o líder e o anfitrião devem separar uns cinco minutos para 
eles mesmos, sentar-se no círculo e orar pela reunião, para que a bênção de Deus venha sobre 
todos. Aprenda e domine o uso do Zoom. 
 
De novo, confira a atmosfera física e espiritual de sua casa. Veja se não está muito calor, se é 
preciso abrir ou fechar janelas, ligar ventilador, coisas desse tipo.  
A iluminação deve ser adequada.   
 
Gatos, cachorros e outros animais domésticos devem ser postos em outro cômodo da casa 
durante a reunião.  Alguém pode ter medo, não gostar de animais, ter alergia ou qualquer outro 
sentimento, e por mais que amemos nossos bichinhos, nosso alvo agora são as pessoas.  
 
Se possível, que a reunião aconteça em um lugar propício para a socialização ao final. Algumas 
células precisam mudar de lugar para lanchar, o que não é um problema em si, desde que seja 
nas dependências da mesma residência.    
 
Não é bom quando a comunhão precisa ser fora, num restaurante, lanchonete ou na casa de um 
vizinho. Você pode perder pessoas nessa transferência, e normalmente aqueles que se afastam 
nesses momentos são os que estão dando mais trabalho para ganhar e manter.    
 
Cuidem do roteiro da lição dentro do horário. 
Se nossa reunião termina tarde, muitos poderão ser desestimulados para a próxima semana, uma 
vez que quase todos têm compromissos no dia seguinte de trabalho ou escola. 
 
LOUVOR E ADORAÇÃO  
Louvor é a nossa expressão acerca de Deus, diante Dele e dos homens. Envolve a voz, atos físicos, 
nossa mente, sentimentos e espírito. 
Cante o que Deus tem feito por você. Cante o quem Ele é! Cante a melodia que conhece ou crie 
uma melodia, mas não perca a oportunidade de se expressar. 
Isto é dar honra pública a Deus.  
Isto atrai Sua presença e manifestação dentro de nós. 
A música bem escolhida é uma ferramenta eficiente para conduzir uma atmosfera 
favorável. Se é de gratidão, alegria, quebrantamento ou contrição; a música sempre 
conduzirá os corações para um tema. 
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Adoração é uma rendição diante da contemplação e proclamação dos atributos santos de Deus. 
Esta rendição busca se expressar com palavras, melodias, lágrimas, sons, gestos e até mesmo com 
o silêncio do quebrantamento.  
É uma expressão de amor do coração diante da Majestade de Deus. 
 
 
 
Devemos começar nossas reuniões com músicas de louvor e adoração e com orações de gratidão, 
invocando e atraindo a manifestação do Espírito Santo.  
Com a música será criado um ambiente leve, de liberdade para expressões pessoais de intimidade 
com Deus, corações abertos para o mover da Palavra. 
 
Use os CDs. Separe antecipadamente duas ou três músicas. Mesmo usando o Zoom, você 
pode disponibilizar música. 
Separe por temas e assuntos que dizem respeito à lição ou algo que o Espírito Santo vai te falando 
durante a semana. 
Imprima a letra para os convidados acompanharem o poderem declarar. 
Aconselhe individualmente os discípulos a cantarem em voz alta. 
Se um dos discípulos toca algum instrumento, você poderá priorizar a música tocada por ele, 
conduzindo os demais em canções e declarações. 
 
Para quem você está cantando?   
Estamos dizendo para Deus. Ele está nos ouvindo interessadamente.  
Cremos por fé, baseados na Sua Palavra.  
 
Em outros momentos podemos cantar alguma música que ministra ao irmão.  
Embora possa parecer constrangedor para alguns, é muito frutífero cantarmos uns para os outros, 
olhando nos olhos, as promessas e bençãos de Deus prometidas a todos. 
 
É possível e desejável que em algumas reuniões, alguém peça um cântico, declare uma palavra 
espontânea, profetize de uma forma edificante. Seja sensível aos moveres do Espírito através das 
pessoas. 
Se alguém precisar de um conselho, exortação ou correção, faça-o depois, à parte, acompanhado 
do seu auxiliar, cônjuge ou familiar. 
 
Se um determinado refrão da música for intenso na expressão das pessoas, seja sensível para 
repetir, dar prosseguimento com uma oração ou imediatamente seguir outra canção com o 
mesmo ambiente, não interrompendo o que pode ser um mover do Senhor. Seja sensível ao 
Espírito. 
 

1 Coríntios 14:26  
26 Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro, doutrina, 
este traz revelação, aquele, outra língua, e ainda outro, interpretação. Seja tudo 
feito para edificação. 
 
Romanos 13:8-10 
8 A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis 
uns aos outros; pois quem ama o próximo tem cumprido a lei.  
9 Pois isto: Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e, se há 
qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: Amarás o teu 
próximo como a ti mesmo.  
10 O amor não pratica o mal contra o próximo; de sorte que o cumprimento da 
lei é o amor. 
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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. 
 


