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O processo reprodutivo de uma célula 

Nosso objetivo como igreja é conquistar nossa geração. Isso inclui nossos amigos e 
familiares.  

Para isso, não adianta estimular ou desafiar os irmãos e nem mesmo fazer campanhas. 
Precisamos compreender cada etapa do processo reprodutivo das células e ter um 
crescimento constante.  

A célula deve crescer e se multiplicar em um ano, não de uma hora para outra. Mas, 
para alcançarmos esse crescimento sadio, é preciso ter certa constância.  

Infelizmente, vemos acontecer em determinados lugares um crescimento explosivo 
que, em seguida, estagna.  

Precisamos entender, então, que fatores contribuem para que haja um crescimento 
constante em nossas células. São quatro elementos envolvidos no processo de 
reprodução de uma célula: Atração; Envolvimento; Reprodução e Multiplicação. Essas 
são chaves básicas para o aspecto reprodutivo de crescimento. 

 

1. ATRAÇÃO 

O que atrai as pessoas para esta célula? O que ela tem de especial? Por que as 
pessoas vão querer andar conosco nesta célula? Nossas células precisam ser como 
imãs espirituais. Elas precisam possuir características que atraiam as pessoas para 
elas. Podemos citar algumas características como: amizade; algumas pessoas são 
atraídos pelo ambiente vivo de envolvimento em que se encontram. Outras são 
atraídas pelo ambiente de família; não um grupo fechado, mas como um grupo aberto, 
receptível. Ainda outros são atraídos por causa de curas, profecias. Não importa o que 
seja, toda célula precisa ter uma característica que atraia as pessoas para si. Toda 
célula precisa ter algo vivo e atrativo; algo com realidade espiritual. Há também os 
casos de assistência social, proximidade, música, um bom pregador, ambiente 
amoroso, líderes entusiasmados. Todas essas coisas são atrativas. Células que não 
exercem atração magnética espiritual são disfuncionais, estão fora do padrão que 
Jesus estabeleceu. Jesus mostrou que a Igreja tem que ser um lugar de atração. 

Em Mateus, 5.13, Jesus afirma que fomos chamados para sermos “sal da terra”. 
Vejamos algumas características do sal. 

1. O sal dá sabor: Células salgadas são células saborosas, dá gosto estar lá. Tudo o 
que tem sabor atrai. 
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2. O sal produz sede: Depois de ter contato com nossas células, as pessoas devem 
ficar loucas pela Água da Vida, com vontade de conhecer a Jesus. 

3. O sal preserva da deterioração: Se é sal, não há morte junto. A célula que não atrai 
as pessoas é a célula que não tem vida. Onde há vida de Deus há alguma coisa que 
atrai. Nossa célula deve ser um lugar cheio de vida. 

4. O sal anula o fermento: Fermento é morte. Se o sal faltar na sua célula, Jesus nos 
deu a resposta de como sermos salgados novamente. O sal não pode deixar de ser 
sal, mas pode perder o sabor. A única forma de o sal perder o sabor é se for misturado. 
Em Marcos, 9.49, Jesus nos diz o que devemos fazer caso tenhamos perdido o sal em 
nossas células. O fogo de Deus purifica o sal; nós somos salgados pelo fogo. Se 
nossas células não estiverem salgando, gerando atração, o remédio de Deus para elas 
é FOGO. É o fogo do Espírito Santo. Células incendiadas atraem vidas. Quanto mais 
fogo, mais sal e, portanto, mais vidas. Para se ter mais fogo, Jesus já nos ensinou que 
só basta pedir (Lc 11.9-13 – o Espírito Santo é o fogo). Ainda, o sal só serve se for 
tirado do saleiro, isso nos fala de que devemos sair convidando as pessoas. O sal que 
não saiu do saleiro não cumpriu o seu propósito. 

Em Mateus, 5.14-16, Jesus diz ainda que somos a luz do mundo. Luz também gera 
atração. Assim como a luz para os insetos torna-se uma atração irresistível, a nossa luz 
deve ser irresistível para as pessoas. Vejamos quais as utilidades da luz: 

1. Luz discipa trevas: Luz tira a opressão do diabo; trevas é opressão do diabo. 

2. Luz é direção e rumo: Assim como os faróis dão direção aos navios de onde devem 
ir e onde não devem ir, nossa célula deve ser luz dando direção às pessoas. 

3. Luz fala de lucidez, esclarecimento. 

4. Luz exerce atração. A luz tem que ser exposta. A luz escondida não tem utilidade 
nenhuma. Com relação à luz, o Salmo 34.5 diz que, para sermos iluminados, para 
termos a luz de Deus devemos gastar tempo com Jesus, assim como Moisés. O 
Senhor espera de nós uma luz que faça diferença, que exerça atração. Invista tempo 
orando, adorando e a luz de Deus resplandecerá em sua célula. 

2. ENVOLVIMENTO  

Por que elas permanecem conosco? É o momento em que se estabelece 
relacionamento com os outros e com a Igreja. É também conhecido como 
Consolidação. Consolidar alguém é envolvê-lo. Não basta atrair as pessoas; elas 
precisam permanecer. As pessoas que são atraídas para nossas células só não 
permanecem por falta de envolvimento. Veja aqui alguns níveis de envolvimento: 

A. Envolver o novo convertido com as pessoas: Se o visitante não se envolver com as 
pessoas, dificilmente irá permanecer. Entenda que primeiro as pessoas se convertem a 
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nós, depois a Deus e, em seguida, à visão. Deve haver, entre os membros da célula, 
disposição de se relacionar. 

B. Envolva-o com atividades: Envolva-o nas comunhões. Quando você envolve 
alguém, você está consolidando-o. 

C. Envolvimento com objetivos: É preciso haver um momento em que o novo membro 
saberá que a célula possui um alvo: multiplicar. Logo, ele precisa entender que também 
precisa estar trazendo um visitante para a célula; ele tem muitas amizades fora. 

D. Envolvimento com a visão: Mostre a ele por que somos uma igreja em células, o que 
significa ser uma igreja de vencedores, o que significa cada crente ser um ministro. 

E. Envolvimento com a fé: Ensine que não adoramos ídolos, não invocamos entidades, 
que andamos em santidade. Ensine-o sobre nosso tipo de conduta. 
Zaqueu foi atraído por Jesus. Quando Jesus se dispôs a dormir na casa de Zaqueu; 
isso mostrou envolvimento (Mt 19.1-9). 

3. REPRODUÇÃO  

Elas estão sendo treinadas nas nossas células? Este é o momento de treinamento e 
discipulado. Paulo ensina Timóteo a ser fiél ao ponto de instruir outros (2Tm 2.2). Esse 
é o processo de multiplicação na célula: não multiplicamos células, multiplicamos 
liderança. A idéia genial de Deus em transmitirmos o que temos aprendido para outros 
é desencadear um processo que não acaba. Você recebe e passa pra outro, que passa 
pra outro, que passa pra outro etc. Cursos não formam líderes; a única forma de formar 
líderes é treinando, um andando com outro. Só vira líder, quem anda com líder. Em 
Mateus, 28.19-20, o Senhor nos manda fazer discípulos. Como? Ensinando-os a 
guardar. Esse ensinar não é só de maneira teórica, é ensinar fazendo, é fazer junto. 
 
4. MULTIPLICAÇÃO  

Nós estamos avançando nesse processo com o alvo final de nos multiplicarmos de 
fato? A multiplicação é só a conseqüência dos três anteriores. Ela não acontece na 
marra. Esse é o alvo final do Senhor para nós. Nossa geração só será conquistada 
através de células que se multiplicam. 

 


