
João 4.31-35 
Entrementes os seus discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, 

come. 32 Ele, porém, respondeu: Uma comida tenho para 
comer que vós não conheceis. 33 Então os discípulos diziam 
uns aos outros: Acaso alguém lhe trouxe de comer? 34 Disse-
lhes Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me 

enviou, e completar a sua obra. 35 Não dizeis vós: Ainda há 
quatro meses até que venha a ceifa? Ora, eu vos digo: levantai 
os vossos olhos, e vede os campos, que já estão brancos para 

a ceifa. 
 
Existem dois compromissos de uma igreja que se propõe a fazer a 
obra em células: Consolidação e o Discipulado. 
 
A Consolidação é o período de adaptação do novo convertido à 
igreja, no qual ele se tornará sólido, firmado e decidido por Jesus e 
Seu Reino. 
 
O Discipulado é o período de treinamento, portanto, contínuo, com 
o fim de tornar o novo convertido, agora decidido a ser um 
discípulo, em um discipulador e líder fiel. 
 
Porém, a primeira etapa da Visão celular, para que haja 
Consolidação e Discipulado, é o Ganhar. Ganhar almas, ganhar 
vidas, ganhar pessoas para o Reino de Deus. 
 
Antes de falarmos sobre ganhar vidas, é fundamental que 
compreendamos o que é a Visão Celular. 
 
Trata-se de uma estratégia de crescimento, porém, não só de 
crescimento, mas também de multiplicação. 
 
É importante, porém, termos consciência de que a multiplicação que 

a Visão Celular almeja, é a multiplicação do Reino de Jesus na 

Terra – Is 9.6,7 - Porque um menino nos nasceu, um filho se nos 

deu; j  o governo está sobre os seus ombros; l  e o seu nome será: 

Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe 

da Paz;7 para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim 

sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o 

firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. m  O 

zelo do SENHOR dos Exércitos fará isto. 

                                                           

 

 
 



Não se trata de uma mera multiplicação de membros da igreja. O 
que queremos é gerar discípulos com o mesmo DNA dos 
“Construtores de Princípios”, que são os discipuladores fiéis. 
 
A Visão Celular tem como objetivo fazer de cada pessoa convertida 
a Cristo, um discípulo líder, a fim de que todos experimentem a 
unção do Senhor, mas, reconhecendo que todo o crescimento vem 
de Deus – 1 Co 3.7-9 -  De modo que nem o que planta é alguma 
coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento. 8 Ora, o 
que planta e o que rega são um; e cada um receberá o seu 
galardão, segundo o seu próprio trabalho.9 Porque de Deus somos 
cooperadores;  lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós.  
 
Assim, a Visão Celular, em nossos dias, é a Grande Comissão de 
Jesus (Mt 28.19), que posta em prática com todos os seus 
princípios e valores, trás Salvação dos perdidos e Restauração de 
vidas, de famílias, de lugares e até de gerações. 
 

GANHAR ALMAS 

01. Ganhar almas 
 
É o primeiro princípio da Visão, mas, cadeias precisam ser 
quebradas sobre a vida de muitos irmãos na igreja, para que cada 
crente goze de liberdade espiritual para sentir compaixão pelas 
pessoas perdidas e escravizadas por Satanás. 
 
Para se ganhar almas é preciso pregar o Evangelho e o Evangelho 
propõe Salvação a todos e principalmente aos que precisam de 
cura, libertação e quebrantamento,  
 
O propósito central de toda obra que Jesus quer operar na vida de 
uma pessoa, é leva-la: 

(1)  A reconhecer que existe um Deus misericordioso 
(2)  Ao arrependimento dos pecados 

 
02. O que é uma alma? 
 
É uma vida que, em todos os sentidos, precisa de Deus e da 
salvação em Cristo Jesus. 
 
A alma humana é a sede das emoções, da vontade, dos desejos, 
da afeição, da mente e da razão. A alma é o “eu interior”, a 
essência da vida. É a pessoa em si. 
 

                                                           
 



Então, é na alma do homem que Satanás e seus demônios 
trabalham, bombardeiam, minam, sussurram, lançam setas, abrem 
feridas, colocam ganchos, correntes, grilhões, tentações.  
 
É na alma que se dá início ao pecado, que uma vez consumado, 
aprisiona a carne, dai o termo “um homem ou uma mulher carnal”. 
 
Todo ser humano sem Cristo tem sua alma aprisionada por alguma 
paixão pecaminosa, que na verdade são ganchos espirituais, 
colocados pelo reino das trevas, para sentenciar as pessoas ao 
inferno. 
 
A pessoa sem Cristo está morta espiritualmente, portanto, precisa 
de vida – Ef 2.1 - Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos 
delitos e pecados. 
 
A pessoa sem Cristo está seguindo um caminho de destruição, 

portanto, precisa de libertação – Ef 2.2,3 - 2 nos quais andastes 

outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da 

potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da 

desobediência; 3 entre os quais também todos nós andamos 

outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade 

da carne e dos pensamentos; e éramos, por natureza, filhos da ira, 

c  como também os demais. 

A pessoa sem Cristo está separada de Deus, portanto, precisa de 
Jesus, pois Ele é o único caminho para Deus – Ef 2.13,14 -  Mas, 
agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes 
aproximados pelo sangue de Cristo. m14 Porque ele é a nossa paz, 

n  o qual de ambos fez um; e, tendo derribado a parede da 
separação que estava no meio, a inimizade. 
 
Por isso, os salvos em Cristo devem sentir no coração a obrigação 
de resgatar essas pessoas, como um dia também fomos 
resgatados, pela pregação do Evangelho. 
 
03. O que é pregar? 
 

                                                           
 

 

 

 

 



Romanos 10.13-15 - Porque:Todo aquele que invocar o nome do 
Senhor será salvo. i14 Como, porém, invocarão aquele em quem não 
creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como 
ouvirão, se não há quem pregue?15 E como pregarão, se não forem 
enviados? Como está escrito: Quão formosos são os pés dos que 
anunciam coisas boas!  
 
A palavra grega usada para “pregar” é Kerigma e quer dizer: 
Anunciar, proclamar ou publicar. 
 
Proclamar o quê? A obra que Jesus efetuou e as que Ele ainda está 
realizando em nossa vida! 
 
Por isso, para ganhar almas para Cristo, não precisamos ser 
formados em um Seminário teológico. O que precisamos é ter o 
bom testemunho de que após a salvação, nossa vida agora é uma 
nova vida, por causa da presença de Cristo e do Seu amor. 
 
Então, pregar o Evangelho significa convencer o homem sem Deus 
da importância da vida com Deus, testificando do poder de Jesus 
Cristo em realizar a transição para essa nova vida. 
 
Quando isso é feito pelo crente, o Espírito Santo, que nos 
acompanha constantemente, opera no coração de quem nos ouve e 
a pessoa poderá tomar a decisão de receber Jesus como Senhor e 
Salvador de sua vida. 
 
04. O que é o Evangelho? 
 
A palavra grega usada para Evangelho é euaggelion e significa 
Boas Novas. 
 
Mas, que boas novas são essas? São as Boas Notícias de que 
Deus já providenciou a salvação para todos os homens, através do 
nascimento, da morte e ressurreição de Seu próprio Filho e nosso 
Senhor Jesus Cristo – Jo 3.16 – Porque Deus amou ao mundo, de 
tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo o que nele 
crer não pereça, mas tenha a vida eterna. 
  
Lc 4.18 - O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu 
para evangelizar os pobres; enviou-me para proclamar libertação 
aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade 
os oprimidos. 
 

                                                           
 

 



Assim, evangelizar alguém é anunciar as virtudes de Cristo Jesus! 
 
Por isso, toda vez que o Evangelho é pregado no poder e na 
dependência do Espírito Santo: 
 

(1)  A autoridade de Cristo é invocada  
(2)  O amor de Deus é Revelado 
(3)  Há o convencimento do pecado e da justiça e juízo de Deus 
(4)  Surge o arrependimento 
(5)  A fé sobrenatural é originada 
(6)  Há salvação da alma e o início de uma nova vida espiritual 
(7)  Começa o processo de libertação, cura e quebrantamento 
(8)  Nasce a consciência de que há um céu que espera pelos   

 salvos, mas, de que também há um inferno à espera dos que     
 não se arrependem. 

 
Conclusão:  
 
Os que ganham almas arrebatam pessoas das trevas e são 
formosos aos olhos de Deus  
 
Pv 11.30 - O fruto do justo é árvore de vida; e o que ganha 
almas sábio é. 
 
Dn 12.3 - Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o 
fulgor do firmamento; e os que converterem a muitos para a 
justiça, como as estrelas sempre e eternamente. 
 
Rm 10.15 - E como pregarão, se não forem enviados? assim 
como está escrito: Quão formosos os pés dos que anunciam 
coisas boas! 
 
Coloque-se hoje diante de Deus, comprometa-se e peça a Ele a 
unção para ganhar almas e traze-las para Jesus! 
 


