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AS LIÇÕES DOS LÍDERES 
#8 – Organize uma super reunião 

 
Vimos no nosso último encontro de líderes, que todas as reuniões e atividades da célula devem 
ter uma atmosfera, um ambiente de alegria, fé, amor e carinho. Hoje, trataremos de uma questão 
prática sobre a organização da reunião da célula. 
 
O objetivo de todo encontro de Célula é experimentarmos o fluir do Espírito Santo, proporcionando 
comunhão, adoração, crescimento na palavra, oração, libertação, salvação do perdido etc. Nada vai 
funcionar sem o óleo do Espírito Santo. 

 
 
DA REUNIÃO 
Envolvimento, quebra gelo, comunhão 
A reunião é um momento de suma importância, principalmente quando a Célula é nova ou tem 
visitantes. O objetivo é produzir um ambiente informal, de amor, de conforto e não ameaçador. Deixar 
os participantes à vontade para participarem de tudo o que vai acontecer naquele dia. 
 
É também um momento de alegria. Por isso, tome cuidado para que não pareça triste ou melancólico. 
 
Louvor e Adoração 
Louvor e adoração é uma parte espiritual da célula. Não é cantar por cantar apenas. É o momento de 
romper os céus com nossa adoração. 
 
Use um instrumento, um CD, ou até mesmo o youtube. O meio não tem mais importância do que o 
momento de louvor. 
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Celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras. 
Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. 
Sabei que o Senhor é Deus; foi Ele quem nos fez, e dEle somos; somos o seu povo e 
rebanho do seu pastoreio. 
Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios, com hinos de louvor; 
rendei-lhe graça e bendizei-lhe o nome. 
Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e, de geração em geração 
a sua fidelidade.  
 
 Salmo 100. 

 
Ensino e Ministração da Palavra 
Tenha sempre em mente que não estamos na escola, mas, em família. 
 

“No momento do ensino da Palavra, o líder precisa ter clareza sobre a diferença 
entre uma escola e uma família. A célula é para ser família. O alvo não é fazer um 
treinamento, mas ministrar e compartilhar vida.” Aluízio A. Silva 

 
- Na escola o professor fala e os alunos ouvem; na família os membros aprendem uns com os outros. 
 
- Na escola o alvo é completar a lição; na família o alvo é edificar vidas. 
 
- A escola é formal; a família é informal. 
 
- Na escola buscamos aprovação; na família buscamos desenvolvimento.  
 

Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da 
família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele 
mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular; no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para 
santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estais sendo 
edificados para habitação de Deus no Espírito.  
 
Efésios 2:19-22 

 
 
Diretrizes No Compartilhar a Palavra: 
 
- Estimular e não pressionar os participantes a orar, ler um texto ou compartilhar. 
 
- Procure manter o assunto da ministração no foco. Alguém contar uma experiência vivida é muito 
válido, mas sempre ficando atento para manter o alvo da ministração. 
 
- Cuide para que a reunião não seja monopolizada por uma pessoa. Participação de todos é a chave. 
 
- Não tente ter todas as respostas. Se não souber responder a um questionamento qualquer, 
simplesmente diga que vai procurar saber ou mesmo perguntar aos pastores e depois trará a resposta 
no próximo encontro. 
 
- Cuidado com a presença dos “amigos de Jó”, que são rápidos em oferecer diagnósticos, como: 
“você precisa orar mais”, “você está fraco na sua fé”, “você está em pecado”. Tais comentários podem 
até ser verdadeiros mas precisam ser expostos de forma a não produzir mais fardo e acusação. 
Sabemos que quem trabalha com fardo pesado e acusação é o Diabo. 
 
- Lembre-se, busque sempre o fluir e a direção do Espírito Santo. Dependemos 100% dEle.  
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Orações Pelas Necessidades: 
 
- As reuniões de células são propícias para os pedidos de oração. Dê a devida atenção a cada pedido 
que for feito. Anote-os. Na próxima reunião procure saber se já houve alguma resposta para 
testemunho ou se devem continuar orando. 
 
- Incentive e dê oportunidade para que todos, ou muitos, orem. 
 
- Mais uma vez, gere um ambiente de fé. Não se trata de um discurso positivista, mas de declaração 
de fé fundamentadas na Palavra de Deus. 
 

Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de 
Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Filipenses 
4:6 
 
Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes; 
Romanos 12:12 
 
Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, 
ações de graças, e, favor de todos os homens. 1 Timóteo 2:1 
 
Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está 
alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre 
ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o 
Senhor o levantará, e, se houve cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Tiago 5:13-15 

 
E, quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostram-
se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de 
incenso, que são as orações dos santos. Apocalipse 5:8 

 
 
UMA PALAVRA PARA VOCÊ, LÍDER 
 
A postura e atitude de quem lidera é muito importante para o desenvolvimento da célula e de cada 
um de seus membros. 
 
Lembre-se do privilégio que temos de sermos chamados por Deus para servi-lo como líder. Se ele te 
chamou é porque viu potencial em você. Deus está investindo em sua vida. 
 
Para pensar: 
 
- Liderança não é cargo/título; liderança não é cobrança; liderança é influência. 
 
- “Não podemos esperar que a Igreja mostre mais piedade do que seus líderes.” (Luciano Subirá). 
 
- O resultado da sua célula será proporcional à sua visão; busque uma visão do Reino de Deus para 
sua célula. 
 
- O bom líder gerará outros líderes. 
 
Meu querido irmão líder de célula. Eu e você temos o grande privilégio de sermos instrumentos de 
Deus para abençoar pessoas, famílias, uma geração. Eu não tenho dúvida que muitos serão tocados 
pelo Senhor através da sua vida. Você tem todo o recurso de que precisa; o Espírito Santo que habita 
em você (At. 1:8, 2:1-4) e toda a autoridade que o Senhor Jesus concedeu à igreja. (Mt. 28:18). 
 
Portanto... 
 
Vá, frutifique, rompa, LIDERE! 
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