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Introdução

Olá Graça e Paz, seja bem vindo a mais um treinamento 
promovido pelo Portal GOYE, neste treinamento você vai 
aprender passo a passo como transitar o ministério para a visão 
em Células



Introdução

1. A Visão para a expansão;
2. As Células é o coração da Igreja;
3. Equipe Ministerial;
4. Eventos Evangelísticos.



AULA 1: A visão para a Multiplicação

A primeiro momento você precisa entender que, 
nada é conquistado ou estabelecido sozinho, mas 
para todo rompimento e avanço é necessário uma 
colaboração e agrupamentos dos filhos de Deus para 
a conquista do alvo.



AULA 1: A visão para a Multiplicação

E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o 
poder no céu e na terra.
Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os 
em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo;
Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho 
mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias, até a 
consumação dos séculos. Amém.



AULA 1: A visão para a Multiplicação

Hoje existem diversos movimentos humanitários e missionários 
em todo o Brasil que fazem trabalhos de apoios em 
comunidades mas não tem a visão da edificação do corpo de 
Cristo, até fazem em nome de Deus, mas o propósito do “Fazer 
discípulos” fica fora dos planos.



AULA 1: A visão para a Multiplicação

Uma obra missionária precisa estar fundada nesta visão em 
plantar igrejas levar a palavra estabelecer uma estrutura para 
que essa palavra ela venha ser multiplicada e propagada em 
todos os lugares, esse é o propósito do Senhor para todos os 
seus filhos IDE e fazei discípulos. 



AULA 1: A visão para a Multiplicação

O FOCO da igreja de Jesus Cristo está nas vidas
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AULA 2: A Célula como coração da Igreja

Muitas pessoas costumam desconfiar da autenticidade das 

células cristã devido ao próprio nome dado. Por não 

encontrarem a palavra “célula” na bíblia, as pessoas acreditam 

que não é algo que provém de Deus.



AULA 2: A Célula como coração da Igreja

O significado comum da palavra célula é a menor unidade 

estrutural e funcional básica do ser vivo, sendo considerada a 

menor porção de uma matéria viva. Ou seja, a célula cristã é 

uma pequena parte de um corpo vivo, e através da junção de 

muitas células o corpo é construído por completo.



AULA 2: A Célula como coração da Igreja



AULA 2: A Célula como coração da Igreja

“Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular.”
1 Coríntios 12:27

“Porque o marido é o cabeça da mulher, como também 
Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador 
do corpo.”

Efésios 5:23



AULA 2: A Célula como coração da Igreja

A Célula por si próprio foi dado por Deus como uma 
forma estratégica para alcançar e edificar vidas para o 
seu Reino.



AULA 2: A Célula como coração da Igreja

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e 
partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e 
singeleza de coração”

Atos 2:46



AULA 2: A Célula como coração da Igreja

“Saudai a Priscila e a Áqüila, meus cooperadores em 
Cristo Jesus,
Os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças; o 
que não só eu lhes agradeço, mas também todas as 
igrejas dos gentios.
Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai 
a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em 
Cristo.”
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AULA 3: Equipes Ministeriais

Como eu já disse para você lá na aula um onde Nada é 
conquistado sozinho, neste primeiro momento eu 
quero te trazer clareza a respeito da unidade e trabalho 
em equipe, vamos estar lendo a primeiro momento 
Efésios 4:11-16, que diz…



AULA 3: Equipes Ministeriais

“E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para 
profetas, e outros para evangelistas, e outros para 
pastores e doutores,

Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do 
ministério, para edificação do corpo de Cristo;



AULA 3: Equipes Ministeriais

Para que não sejamos mais meninos inconstantes, 
levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo 
engano dos homens que com astúcia enganam 
fraudulosamente.

Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo 
naquele que é a cabeça, Cristo,



AULA 3: Equipes Ministeriais

Do qual todo o corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio 
de todas as juntas, segundo a justa operação de cada 
parte, faz o aumento do corpo, para sua edificação em 
amor.”



AULA 3: Equipes Ministeriais
1. Membro de Célula;
2. Líder de Célula;

a. Líder em Treinamento ou Co-Líder;
b. Anjo da Guarda;
c. Anfitrião;

3. Discipulador ou Supervisor de Células;
4. Obreiro
5. Pastor de Redes;

a. Rede Infantil;
b. Rede Jovem;
c. Rede Adulto

6. Pastor de Igreja Local Local;
7. Pastor Supervisor 

a. As redes são um conjunto de Igrejas locais
8. Pastor Regional ou Estadual;

a. Regional é apenas uma subdivisão do estado
b. Estadual Trabalha em conjunto com os Regionais caso for um estado grande;

9. Conselho Apostólico Ministerial;
10. Pastor Presidente



AULA 3: Equipes Ministeriais

1. Cultos aos Finais de Semana;
2. Discipulado;
3. Reuniões de Células;
4. Cursos e Treinamentos.



AULA 3: Equipes Ministeriais

Vale ressaltar mais uma vez, para que tudo isso venha 
funcionar de forma correta você precisa andar em 
unidade com a sua equipe ministerial, quem é essa 
equipe? Seus líderes amém?
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AULA 4: Eventos Evangelísticos

1. Trabalho na Igreja 
2. Sendo a Igreja



AULA 4: Eventos Evangelísticos

Trabalho na Igreja;
● Rotina Ministerial

○ Culto de celebração
○ Cursos
○ Discipulados

● Funções internas
○ Servos;
○ Tesouraria
○ Secretaria



AULA 4: Eventos Evangelísticos

Sendo Igreja

● IDE e Fazei Discípulos;
● Encargo por vidas;
● Visitas;



AULA 4: Eventos Evangelísticos

Sendo igreja é uma rotina voltada inteiramente para as 
vidas que o Senhor tem confiado em nossas mãos.



AULA 4: Eventos Evangelísticos

Os eventos evangelísticos está totalmente ligado a 
VIDAS, uma estratégia que é formada na total 
dependência do Senhor para alcançar as vidas com o 
propósito do batismo e desenvolver o sacerdócio para o 
Reino.



AULA 2: A Célula como coração da Igreja



AULA 4: Eventos Evangelísticos

Um evento evangelístico tem como objetivo alcançar 
vidas para o ministério e levar a pessoa a ter a sua 
primeira experiência com Cristo Jesus.



AULA 4: Eventos Evangelísticos

Para um evento evangelístico ocorrer de forma eficaz ele 
precisa trabalhar em 2 vertentes

● Interação;
● Consolidação.



AULA 4: Eventos Evangelísticos

● Primeira Semana - Oração e Jejum pelo alvo
● Segunda semana - Primeiro contato
● Terceira semana - Uma cortesia para o alvo
● Quarta semana - Convite para o seu evento ponte
● Quinta semana - Trabalho e consolidação visitando 

o alvo



AULA 4: Eventos Evangelísticos
Cortesia
Na cortesia nós estamos falando de honra a vida desse 
alvo, você já fez uma semana de contato com ele já 
criou um vínculo agora vem com a cortesia para 
estreitar ainda mais o relacionamento com ele, essa 
cortesia estamos falando de fazer algo diferente da 
rotina dele para impactar ele na terceira semana, você 
pode convidar ele para;



AULA 4: Eventos Evangelísticos

● A certeza da salvação;
● O Espírito Santo Transforma sua vida;
● A Nova Aliança;
● O que é a Igreja do Senhor;
● O Propósito do IDE e Fazei Discípulos;
● Ensinamento sobre o Batismo e Aconselhamento 

Pessoal


