
II - A Base Bíblica  
da Célula 



 

Será que são necessárias? 

  

Se são necessárias porque o são? 

  

Veremos, então, as bases bíblicas para o 
estabelecimento de células na igreja, ou 

melhor, do estabelecimento da “Igreja em 
Células”. 



UM DEUS ORGANIZADO 

 Para onde quer que olhemos, vemos a mão de 
Deus, e como ele é organizado. Deus não 
“improvisa”. Ele trabalha com planos e 
propósitos. Ele não luta como se estivesse 
dando golpes no ar. Do menor ao maior 
elemento da natureza, em todos eles, 
podemos observar como Deus é organizado.  

 Dentre outros elementos, para exemplificar 
como Deus trabalha com organização, 
podemos exemplificar: 

 



 

1. Na criação  

 Na ordenação dos dias da criação, 
observamos que tudo foi feito com método. 
Em cada dia, algo era criado e tudo que era 
criado, entre os seres vivos, era “segundo a 
sua espécie”. 

 



2. No povo de Israel 

 

A lei mosaica não teve origem em Moisés. Ela 
veio diretamente de Deus.  

A lei dava organização ao povo. Quando Israel 
saiu do Egito, a primeira providência de Deus foi 
ordenar a Moisés a organização do povo, para 
que marchasse em ordem e fosse o povo mais 
feliz na grande caminhada que tinha pela frente. 

 



3. Na Redenção  

 

Deus estabeleceu um plano para a redenção da 
humanidade. Depois de estabelecer este plano, 
Ele o executou e o fez ouvir (Is 43.12).  

Em teologia, falamos de “O ETERNO PROPÓSITO 
DE DEUS”. 

 



 

I. O MODELO MOSAICO 

  

 O modelo de células é um modelo de 
Organização e Administração da Igreja, 
segundo a Bíblia. Ele é mais claro no modelo 
de Jesus. Mas, o de Moisés muito nos ajuda a 
entender como Deus deseja que seja a sua 
igreja. 

 



1. Surgimento.  

 O Modelo Mosaico surgiu de uma 
necessidade. E devemos entender que Deus 
mesmo permitiu que assim fosse. Moisés 
recebeu seu sogro, para uma visita. No dia 
seguinte, Jetro o observou trabalhando: O 
grande legislador estava com oitenta anos e, 
desde a manhã até a noite, ele ficava diante 
do povo, para ouvir suas queixas e questões, 
para julgamento.  



Jetro disse que o que Moisés fazia não era bom. 
E o aconselhou. Disse deveria escolher homens 
de bom caráter, e com outras qualidades boas, 
para ajudá-lo naquele trabalho. Seriam chefes 
de grupos. 
 

Moisés acatou seu conselho e fez como 
sugerido. Isso aliviou o grande patriarca de 
muito trabalho e tornou muita gente feliz por 
ajudar a carregar a carga de tão grande povo (Êx 
18). 

 



2. O Modelo 
 O modelo estabelecido por Moisés era simples e 

funcional. Moisés podia, em pouco tempo, ainda que 
sendo três milhões de pessoas, colocar o povo a par do 
que ele queria.(Êx 18.21). 

Chefes de 10. Para cada dez pessoas, havia um que era 
responsável. 

Chefes de 50. Para cada grupo de 50, havia um outro 
chefe. 

Chefes de 100. Estes reuniam grupos formados por dois 
de 50, perfazendo ao todo o número de cem. 

Chefes de 1000. Finalmente havia estes que estavam no 
topo da pirâmide. 

E acima de todos eles, talvez estivessem os setenta 
anciãos. 



  

 Moisés era o legislador.  

 Ele recebia de Deus as leis e as relatava ao 
povo e os instruía.  

 E era também o “Administrador Geral”. 

 As causas difíceis eram levadas a Moisés.  

 Os setenta supervisionavam o todo. 

 



3. As vantagens 

• Moisés ficou aliviado de uma carga de 
trabalho insuportável; 

• Mais pessoas estavam envolvidas; 

• As causas eram resolvidas mais rapidamente; 

• Havia instâncias superiores às quais recorrer; 

• O povo ficou mais feliz. 

 



 

II. O MODELO DE JESUS. 

 

 O método de trabalho de Jesus consistiu em 
treinar um grupo pequeno que pudesse ser 
multiplicador. Ele não trabalhou com a grande 
multidão para treiná-la. 

 



1. A Formação do Grupo 

  

 O chamado “Colégio Apostólico” era formado 
por doze homens. Jesus os chamou para 
estarem com Ele e para os enviar a pregar 
(Mc 3.13-19). Eram homens vindos das 
diversas camadas da sociedade: pescadores, 
coletor de impostos, político. 



Esses homens estiveram com Jesus o tempo todo 
do seu ministério, desde que foram chamados para 
serem seus discípulos e permaneceram depois de 
sua morte, ressurreição e glorificação, realizando a 
obra de Deus.  

A Bíblia relata o ministério de apenas alguns deles, 
mas a história secular tem algo a dizer sobre quase 
todos eles (Mt 4.18-22; Mc 1.16-20; Lc 5.1-11; Jo 
1.35-51).  

Muitos outros que não são citados por nomes, 
também foram discípulos de Jesus. E alguns eram 
“discípulos ocultos” como José de Arimatéia e 
Nicodemos. 



2. A escolha dos doze 

 

Dentre todos os discípulos que Jesus tinha, Ele 
escolheu doze. Ele ensinava a todos, mas a esses 
doze, Ele dedicava tempo especial para instruir, 
através de conceitos e na prática.  

 

Alguns ensinos que eram dados às multidões 
eram, depois, transmitidos em particular, e em 
detalhes a eles (Mt 13.10-17). 



3. Os Apóstolos foram treinados por Jesus. 

  A Bíblia mostra duas razões porque Jesus 
escolheu apenas doze: 

  

(a) Eles deveriam estar com Ele - É verdade que 
se aprende mais pelo exemplo e fazendo o 
que o mestre ensina. O ESTAR COM ELE 
significava participar de suas caminhadas, 
comer da sua comida, dividir o mesmo teto. 



 
(b) Eles seriam enviados a pregar - Aí está o 
verdadeiro sentido da palavra apóstolo: “enviado”.  
Isso significa que eles aprenderiam com Jesus e 
depois seriam enviados, em missões práticas, a 
realizar o mesmo ministério de pregação do 
evangelho. 
 
A mudança que se operou na vida daqueles 
homens, nos três anos e meio em que andaram 
com Jesus, foi tremenda. E a tal ponto, que quando 
Jesus estava sendo julgado, Pedro foi reconhecido 
como um que “havia estado com Jesus, pois até o 
seu falar o denunciava”. 
 



5. Um Modelo que deu certo.  

 

O trabalho realizado por Jesus, no treinamento 
de seus apóstolos, deu todo o resultado que ele 
esperava. Após a sua ascensão, os apóstolos, 
tendo recebido o poder do Espírito (At 2.1-4), 
começaram a pregar o Evangelho. E, em pouco 
tempo, todo o Império Romano e praticamente 
o mundo conhecido recebeu a palavra de Deus. 

 



 

III. OS APÓSTOLOS E A IGREJA PRIMITIVA 

  

 Os primeiros cristãos não dispunham de 
templos, por isso usaram o templo do judeus 
para suas reuniões em grupo grande, mas 
também se reuniam em grupos pequenos. 

 



 

1. A igreja passou então a se encontrar nos 
lares, onde participavam da comunhão, da 
Ceia do Senhor e onde tomavam suas 
refeições (ágape) – (At 2.46; 5.42); 

 

2.   A casa de Maria, mãe de João Marcos 
parece ter sido uma referência para as 
reuniões nos lares (At 12.12); 

 

 



3. O apóstolo Paulo tinha um grupo com quem 
trabalhava: primeiro com Barnabé e João 
Marcos. Depois com Silas. Com Timóteo e 
Tito. Com Tíquico. Com Lucas, que o 
acompanhou em suas viagens. Ele tinha uma 
equipe de jovens pastores e apóstolos a quem 
orientava e discipulava (2 Tm 2.2; Tito 1.5).  

4. As igrejas reuniam-se em casas como a de 
Áquila e Priscila, de Gaio, de Filemon e muitas 
outras. 

 



 

CONCLUSÃO: 

 Entendemos que a igreja primitiva 
desempenhou bem o seu ministério, levando 
o Evangelho aos confins do mundo conhecido 
de então.  

 Isso foi feito principalmente, porque os 
crentes se reuniam em casas, o que tornava o 
trabalho mais ágil. Naquele tempo, eles não 
tinham seminários, escola dominical, grandes 
templos. Mas havia grupos de crentes que se 
reuniam em casas. Isso foi suficiente. 

 



 

 

 

A Célula 



Entendermos o que é uma célula e como ela se 
encaixa no trabalho da igreja é fundamental. 

 

Assim como a célula, no corpo humano, é o 
elemento básico da estrutura física,  

a célula, no sentido espiritual, deve ser a 
sustentação da própria igreja.  

 

É o modo de viver da igreja.  



I. AS CÉLULAS – ESTRUTURA BÁSICA  
DOS SERES VIVOS 

 Todo ser vivo tem seus tecidos formados por células. O 
homem inclusive. As células se multiplicam. Para se 
dividir, ela passa por diversas fases, até que com a 
divisão se forma uma outra célula, idêntica à primeira, 
e assim se dá a multiplicação. 

  
 A célula traz o DNA. É a estrutura do DNA nos 

cromossomos que torna possível a reprodução de si 
mesmo. A reprodução será de um cromossomo 
exatamente igual ao original. 

  
 No caso da Igreja, o DNA da célula é próprio Senhor 

Jesus que se reproduz nos seus discípulos. 
 



II. AS CÉLULAS E O CORPO DE CRISTO 

 Aqui chegamos ao ponto que mais nos 
interessa, e que realmente importa para nós. 

 1. O Sistema de Células segundo a Bíblia. O 
termo célula não existe na Bíblia. Assim como 
outras palavras que usamos (ex: Trindade), o 
termo célula não consta nas Sagradas 
Escrituras.  

 No entanto, como em outros casos, o princípio 
de células está na Bíblia.  



Como já vimos anteriormente, a Bíblia 
nos mostra três importantes sistemas: 

 

(a)O Sistema Celular de Moisés 

(b)O Sistema celular de Jesus 

(c)O sistema de Paulo  
  



A Bíblia fala do Corpo de Cristo como um organismo vivo.  
Não se trata de algo inanimado. Os salvos são os “Membros 
do Corpo” (1 Co 12). 
 
O Termo “Célula”. O emprego desta palavra em relação à 
Igreja é relativamente recente.  
 
É um grupo pequeno de pessoas, com o propósito comum de 
glorificar a Deus, edificar uns aos outros e ganhar almas para 
Cristo, que se reúnem em dias e horários pré-determinados.  
 
Ainda que uma célula possa se reunir em uma fábrica, na 
escola ou no local de trabalho, mas, a ênfase do local é nas 
casas 
. 



A célula tem como objetivos: 

 

• Comunhão com Deus. Este é o principal 
objetivo dos nossos encontros de células; 

• Edificação espiritual dos crentes; 

• Comunhão com os irmãos; 

• Evangelização. A célula é um instrumento para 
se levar pessoas a Jesus. 

 



ADMINISTRAÇÃO DAS CÉLULAS. 

• As células são as menores partes da igreja. E 
constituem a própria igreja.  

• Não são uma organização a parte, para 
trabalhar ao lado da igreja, nem para lutar 
contra a igreja. A célula é a igreja em ação. 

• Quando a igreja se reúne nas células e 
também tem a sua celebração, com todas as 
células juntas, encontramos aí uma igreja 
completa como no princípio: “No templo e de 
casa em casa”. 



 A liderança de uma igreja em células  

 Pode variar de acordo com a região, os 
costumes, e, principalmente, o tamanho da 
igreja. Veja as seguintes alternativas: 

 

1. Em uma igreja pequena, ou com poucas 
células (portanto começando), pode existir a 
seguinte estrutura de liderança: 

 Pastor           => Líderes de células            => 
Auxiliares de células; 

 



2. Liderança em uma igreja grande: 

  

 Geralmente é mais complexa e constitui, 
aproximadamente de: 

• Pastor principal; 

• Pastor de Congregação; 

• Supervisor de área; 

• Líder de célula; 

• Auxiliar de célula. 

 



O PROBLEMA DO PASTOREIO. 

 

• A missionária Rosalee Appleby já via, em seu 
tempo o problema do pastoreio. Ela achava 
que quando uma igreja chega a 300 membros 
deve se multiplicar em duas, pois, afirmava 
ela, “nenhum pastor consegue pastorear mais 
de 300 membros”. Hoje, entretanto, há igrejas 
com muitos pastores. Mesmo assim, há uma 
sobrecarga. Daí, a necessidade que as células 
vieram suprir. 

 



1. Pastores sobrecarregados. Este foi o problema 
enfrentado pelo Dr. Young Cho, como o é de muitos 
pastores ao redor do mundo. Ele, sozinho, tentando 
levar a carga que é de todos, enquanto muitos 
permanecem como espectadores, e muitas vezes 
exigentes. Durante dez anos, o Pr. Cho esteve 
doente, estafado, por tentar levar sozinho uma 
igreja de 2.400 membros. Somente quando, 
contrariando a cultura de seu país, escolheu 
mulheres para liderar as primeiras células (os 
homens não quiseram a princípio e as mulheres 
tinham tempo disponível), foi que ele conseguiu se 
recuperar. 



2. É impossível a um pastor assistir a todos os 
membros em uma igreja com algumas centenas 
de membros. Mesmo que ela tenha mais de um 
pastor. É impossível dar assistência a todos. Mas 
com o sistema de células, todos os membros são 
atendidos, não somente pelos seus lideres, mas 
também pelos seus companheiros de célula, 
porque esta é a filosofia de trabalho: “levai as 
cargas uns dos outros”. 

 



3. O ideal é um grupo pequeno, onde há 
pessoas cuidando uma das outras. A Bíblia nos 
ensina que como o ferro afia o ferro, assim 
também o amigo ao seu amigo (Pv 27.17). Isso é 
mais fácil acontecer na célula , onde um ajuda o 
outro, tanto nas suas necessidades espirituais e, 
muitas vezes, até financeira (segundo o modelo 
do Novo Testamento), mas também uns ajudam 
os outros a crescer espiritualmente. “Uns aos 
outros” é a expressão usada no Novo 
Testamento. A ministração de uns aos outros é o 
que acontece na célula. 

 



4. A necessidade conseqüente de formação de 
líderes. As células demandam uma liderança. 
Daí a igreja se vê forçada a formar os seus 
líderes. Líderes capacitados, líderes com uma 
vida santificada, líderes que possam se 
apresentar como exemplo, são multiplicados 
através do modelo de células. Isso foi o que 
Jesus fez, isso foi o que Paulo fez, e isso é o 
que vemos Velho Testamento, quando 
homens como Moisés e Elias, formam os seus 
sucessores, Josué e Elizeu, respectivamente. 



A célula é o berço da formação de líderes que 
ajudam no cuidado do rebanho. É na própria 
célula que se inicia a formação dos líderes. 
Afinal, é necessário ver CADA MEMBRO como 
UM LÍDER. É preciso enxergar cada membro 
como um líder em potencial, que poderá vir a 
dirigir uma célula logo. 

 



A vantagem de células.  

Observemos mais essas duas vantagens das 
células antes de passarmos para o ponto 
seguinte: 

 (a) Estimular o trabalho em grupo. A pessoas 
que não sabem trabalhar em grupo. Gostam 
de viver isoladas e por isso sofrem. A célula dá 
oportunidade para se desenvolver este lado 
também social, além de ser um aspecto 
espiritual na condução da obra do Senhor. 

 



 

(b) Transmitir  vida, através de um discipulado 
próximo, de convívio. Talvez este seja um dos 
aspectos mais importantes do sistema de 
células. Nele transmitimos vida. Jesus disse: “As 
palavras que eu vos digo são espírito são vida”. 
Jesus não quis apenas ensinar conceitos.  

 



Os fariseus já tinham conceitos demais, sem 
prática. Jesus ensinou vida. A ponto de dizer: 
“Eu sou o caminho, a verdade E A VIDA”. O líder 
de célula é uma pessoa que deve transmitir vida 
aos seus discípulos. Não se trata de se imitar o 
líder a ponto de se reproduzir os seus trejeitos.  
Estamos falando de caráter. É fazer como Paulo 
recomendou: “Sede meus imitadores como eu 
sou de Cristo”. 



Os crentes querem trabalhar, mas não sabem 
como fazê-lo. A verdade é que muitos crentes 
querem trabalhar, mas não sabem como 
começar.  

 

As células são uma ótima oportunidade para se  
juntar pessoas para evangelizar. Dion Robert 
disse que “a célula é o útero da igreja”. É nela 
que são gerados os novos crentes. 



Numa igreja sem células alguns podem disputar 
cargos, mas numa igreja em células todos têm a 
oportunidade de trabalhar. Por quê? Porque a 
visão de “Igreja em Células” é que cada membro 
é um líder em potencial. CADA CRENTE É UM 
LÍDER. Não podemos mais ver os crentes como 
alisadores de banco. Todos os domingos nos 
reunimos para celebrar o nosso Deus. Mas seja 
no domingo, ou em outro dia qualquer da 
semana, o nosso ministério é o de trazer 
pessoas a Jesus. 



CONCLUSÃO. 

 

 Cremos que células é a estratégia de Deus  e 
que Ele tem feito redescobrir neste tempo do 
fim, para a colheita de muitas almas. 

  Ou como diz Larry Stockstill, é a preparação 
da liderança para a grande colheita do 
avivamento que virá. 



 

 

Amanhã: 

 

1. A escada do sucesso 

2. A vida devocional 


