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01 - CONSOLIDAÇÃO 
 

O projeto que Deus estabeleceu para a Igreja é que, todos os que recebem a 
Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, sejam consolidados. 
  
Em Mateus 11.28, Jesus descreve com clareza a maneira como chegamos a 
Ele: quebrados, feridos e desacreditados, inclusive, por nós mesmos, mas, o 
Senhor nos recebe do jeito que estamos, então consolida e restaura 
plenamente a nossa sorte. 
 
Quando a igreja compreende a consolidação, passa a tratar esse princípio 
como um processo contínuo, amando cada discípulo como um filho espiritual 
gerado no reino do Espírito. Então, passamos a acompanhar nossos discípulos 
respeitando cada fase do seu crescimento. 
 
01. O que é Consolidação? 
 
O processo de consolidação deve ter duas compreensões: 
 
A primeira diz respeito ao processo da Visão - O novo convertido é levado do 
Pré-Encontro à Escola de líderes. Através desse processo os filhos espirituais 
compreendem que Deus os chama para um relacionamento com Ele, para 
consequentemente, cumprirem a Sua vontade de maneira completa. 
 
A segunda compreensão diz respeito a um processo de vida - Os filhos 
espirituais são acompanhados passo a passo, até que se tornem maduros na 
fé. 
 
Consolidar é tornar sólido, estável, firme. É cuidar da ferida e da fratura do 
novo convertido. É trazer consolo na dor, tristeza, amargura, depressão, frio, 
fome, solidão e da falta de amor. “Consolai o meu povo, diz o vosso Deus” (Is 
40.1). 
 
Consolidar é servir, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo.  
Mt 20.27,28 - E qualquer que, entre vós, quiser ser o primeiro, que seja vosso 
servo, 28 bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para 
servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. 
 
Consolidar é um ato de amor – Amar é investir, valorizar, perserverar, 
esperar, perdoar, chorar, pagar o prêço para ver a pessoa desfrutar da vida 
plena em Cristo. Ou seja, é gerar filhos para Deus. 
 
02. Olhando para o trabalho Divino 
 
Deus estabeleceu três processos de consolidação para o homem: 
 
Primeiro, consolidou o homem no Jardim do Éden, ministrando ao seu coração 
na virada do dia. Gn 3.8 - E ouviram a voz do SENHOR Deus, que passeava no 
jardim pela viração do dia; e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do 
SENHOR Deus, entre as árvores do jardim. 
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Segundo, após o homem haver pecado, Deus estabeleceu aliança com ele 
para resgatá-lo. Gn 3.15 - E porei inimizade entre ti e a mulher e entre a tua 
semente e a sua semente; esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.  
 
Terceiro, Deus não desiste do homem. Jo 1.12 -  Mas a todos quantos o 
receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus: aos que crêem no 
seu nome. 
  
Jo 10.10 - O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir; eu vim para 
que tenham vida e a tenham com abundância. 
 
Então, seguindo o exemplo de Deus, não devemos jamais desistir de nossos 
discípulos após gerá-los e sim consolidá-los, independente das circunstâncias. 
 
03. Três valores bem definidos na vida de um discipulador 
 
O ponto chave, antes de qualquer outra coisa, é ter compaixão pelas pessoas 
perdidas. Porém há outas coisas básicas: 
 

(1) Ter a vida bem estruturada pelos princípios bíblicos – Independente das 
circunstâncias, o discipulador deve ter um coração firme, solidificado na 
Palavra e nas promessas de Deus – I Co 15.58 – “Sede firmes e 
inabaláveis...” 
 

(2) Ter base bíblica – Ser conhecedor da Palavra de Deus para ensinar a 
outros – II Tm 2.15 – “...que manejem bem a Palavra de Deus”. 
 

(3) Fazer a obra de Deus por amor – Tendo a plena consciência de que 
trabalhamos para Deus e não para homens. Cl 3.23 – “E tudo quanto 
fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos 
homens...” 

 
04. Propósitos da Consolidação 
 
Provérbios 23.14 diz, “Assim como imagina em sua alma, assim o é”. 
Consolidamos as pessoas que chegam até nós, para que sejam libertas de 
todas as amarras do diabo, das feridas que trazem na alma, de toda rejeição e 
de todo sentimento de incapacidade. 
 
Elas precisam ser formadas em Jesus e na Sua Palavra, para que se tornem 
verdadeiramente livres – Jo 8.32,36 – E conhecereis a verdade e a verdade 
vos libertará...Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 
 
A consolidação não pode ocorrer como um ato mecânico. O consolidador deve 
ter plena compreensão de que trata-se de um processo, através do qual, as 
pessoas serão capazes de tomar decisões acertadas, dentro de todos os 
princípios da Palavra. 
 
O discípulo, deve compreender que Deus deseja que o homem O escolha de 
livre e expontânea vontade e assim, passe a servi-lo e adorá-lo com liberdade. 
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05. A consolidação da célula deve acontecer no dia-a-dia 
 
Ações bem práticas devem ser utilizadas no processo da consolidação: 
 

(1) Estabelecendo princípios para consolidar o caráter do discípulo 
Devemos lembrar que estaremos lidando com pessoas que, em sua 
maioria, nunca tiveram princípios bíblicos implantados em suas vidas – 
Rm 10.14 - Rm 10.14 - Como, pois, invocarão aquele em quem não 
creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, 
se não há quem pregue? 
 
Os novos convertidos devem receber base bíblica para que sejam 
firmados em sua nova fé – Pv 1.7 – O temor do Senhor é o princípio da 
sabedoria... 
 

(2) Gerando relacionamento para firmar alianças 
Os princípios que consolidam caráter, só serão estabelecidos pelo 
discipulador se houver uma caminhada diária com o discípulo, caso 
contrário não será possível detectar as áreas que precisam ser tratadas 
na vida do novo convertido. 
 
Embora tenhamos uma estratégia de consolidação (do Pré-Encontro até 
a Escola de líderes) e esta faça parte do processo, não é a estratégia 
quem consolida o novo crente, mas sim relacionamentos saudáveis com 
crentes maduros. 
 
As pessoas não estão em busca de um programa bem feito ou de uma 
boa estratégia. Elas se a chegam a Jesus, carentes de quem as ouça e 
as ajude a curar suas feridas. Se a consolidação for bem feita, elas 
poderão ver com clareza aquilo que Deus passar a lhes mostrar. 
 
Na prática, devemos ganhar os discípulos primeiro num relacionamento 
de muito respeito e amizade, vivendo Jesus e os Seus princípios, muito 
mais do que falando deles – I Co 1.11 – Sejam meus imitadores assim 
como eu sou de Cristo. Que o discipulador seja visto, verdadeiramente, 
como o embaixador de Jesus na Terra. 
 
Por isso, é fundamental que, além das reuniões da célula, de 
ministrações e orações, o discipulador crie alternativas para estar com 
seu discípulo em circunstâncias informais, a fim de se conhecerem 
melhor e assim, nasça a confiabilidade entre ambos. 

 
Conclusão 
 
Portanto, o objetivo final do consolidador vai muito além de uma classe para 
novos convertidos. É cuidar, ensinar e auxiliar aqueles que Deus tem colocado 
em suas mãos, por toda a maravilhosa caminhada rumo ao Trono. 
 
Como irmãos mais velhos devemos ensinar aos mais novos, consolando-os, 

tornando-os sólidos, estáveis e firmes na Palavra do Senhor, sendo modelo de 
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vida cristã, até que tenham a maturidade e o discernimento para interpretar as 
questões da vida espiritual. – Rm 15.1-6 - Mas nós que somos fortes devemos 
suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. 

2 Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para 
edificação. 3 Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está 
escrito: Sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam.  

4 Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino  foi escrito, para que, 
pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. 

5 Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento 
uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, 

6 para que concordes, a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor 
Jesus Cristo. 
 

 
 


