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Objetivos do estudo 
 

 

 

 

•Edificar sua fé e clarear a sua visão. 

 

•Dar a você compreensão dos valores e da 

estrutura de células. 

 

•Dar a você ferramentas práticas e apoio para o 

sua atuação no ministério Igreja em Células. 

Os Objetivos do Estudo 



 

 
•Compreendendo paradigmas e 

mudanças 

•A visão da igreja em células 

•A base teológica 

•O que é uma célula? 

•Prática: Experiência na vida da célula 

•Evangelismo prático 



O modelo de reunião do Antigo 

Testamento 

 

 ·Local geográfico –  

Nação: Israel    

Cidade – Jerusalém;  

Local de reunião - O templo – casa de Deus 

Mateus 12:4; João 4:20.  

 

· Hierarquia sacerdotal – Sacerdócio limitado à 

tribo de Levi; Sumo Sacerdotes, sacerdotes; 

Mateus 21:23. 

 

·Dia específico de adoração – Sábado. Mateus 

12:5 

  

 



O modelo de reunião no 

Novo Testamento 

 

 
Local geográfico – O mundo inteiro; em todas as 

cidades; templos e casas João 4:21-24; 

 

 

 Sacerdócio irrestrito – sacerdócio de todos os crentes. 

I Pedro 2:9; 

 

 

 Dia específico de adoração – todos os dias Atos 2:46 



Retorno ao modelo do Antigo 

Testamento 

 

 

Retorno ao Modelo do A.T. com Constantino. 

Constantino foi o Imperador Romano que se 

“converteu” ao cristianismo em 312 d.C. 

1. Oficializou o clero - Hierarquia 

 

2. Oficializou um dia – Domingo 

 

3. Oficializou um lugar - As catedrais são 

construídas 



2° Igreja batista de Barra do Piraí 



A importância da Reunião doméstica para  

a vida da igreja 
 

 

 

Aqueles que querem ser cristãos 

verdadeiros e que professam o 

evangelho com as mãos e a boca 

deveriam assinar seus nomes e 

encontrar-se em uma casa em algum 

lugar para orar, para ler, para batizar, 

para receber os sacramentos, e para 

fazer outras obras cristãs. A Segunda 

Reforma. (Martinho Lutero) 



Discipular:  

ganhar vidas e cuidar bem 

delas. 

Disicpulado na visão comum;  

a atividade é do pastor. 

Discipulado na visão do 

NT: 

A tarefa do pastor é 

alimentar bem as ovelhas 

para 

 que elas se multipliquem. 





 O papel do pastor é capacitar os 

santos para a obra do ministério. 

Células não podem ser entendidas 

como um ministério da igreja, mas sim 

a própria igreja no lar 
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 O resultado do 

discipulado e da 

célula é o seu 

enorme 

crescimento. 
  


