
A Escada  
do Sucesso 



 

• A “Escada do Sucesso” trata dos passos ou os 
degraus que uma pessoa tem de percorrer 
para chegar a ser “um líder” eficiente na obra 
do Senhor.  

 

• Entenda-se que líder, aqui, não é um título, 
como o de reverendo, mas a função sacerdotal 
que todo crente deve exercer. 

  



 

 

• Uma Igreja em Células deve primar por levar 
cada crente a ser um eficiente obreiro, e não 
descansar na atuação de um grupo “especial”. 

 

• Para ser uma pessoa bem sucedida, ela deve 
passar pelas fases que serão expostas a seguir: 



 

A Escada do Sucesso 

    4 -Enviar 
     3 -Treinar 

      2- Consolidar 
        1- Ganhar 



I. PRIMEIRO DEGRAU: GANHAR. 
 

• GANHAR, aqui, se refere a GANHAR PESSOAS 
PARA CRISTO. Isso implica em evangelização. O 
Senhor Jesus, ao voltar ao céu, disse: “Ide por 
todo o mundo e pregai o evangelho a toda 
criatura” (Mc 16.15). Em Mateus 28.19, ele assim 
se expressou a seus discípulos: “Ide, portanto, 
fazei discípulos de todas as nações, batizando-as 
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo”.  

 

• ”Fazer discípulos”, alguém disse, é “matricular as 
pessoas na escola de Jesus”. 



 

• As células são um ótimo lugar para se praticar 
o evangelismo. Devemos reconhecer que há 
pessoas que ainda tem preconceito sobre o 
que é uma igreja evangélica e ficam com 
receio de ir em um templo. Mas, em uma 
célula, na casa de um amigo, elas participam.  

 

• Célula não é e nunca pode ser um grupo 
fechado. Ela deve ser totalmente aberta às 
pessoas de fora. 



1. Evangelismo por Amizade. É provado por 
meio de estatísticas que a maioria das 
pessoas se convertem através de amigos. 
Geralmente pela influência de mais de uma 
pessoa. Pode chegar a até uma dezena ou 
mais o número de pessoa que influenciam 
alguém para aceitar Jesus como Salvador.  

 

O grande problema que enfrentamos é que, 
quando nos convertemos, primeiro os nossos 
amigos se afastam de nós. E achamos bom 
porque nos sentimos protegidos contra a sua 
influência negativa. 



 













 


































































