
 
 
 

Material Interno de Consolidação e Discipulado da Comunidade Evangélica Vitória 
Não autorizada reprodução para fins comerciais. Informações: vninhodasaguias@yahoo.com.br 

Comunidade Evangélica Vitória: R. Souza Franco, 183 – Centro, Petrópolis – RJ, Tel.  (24)2243-3666 
www.comunidadevitoria.com.br 

“E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a 
homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros.” 

(2 Timóteo 2:2) 



 
                “MANUAL DE CONSOLIDAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE NOVOS DISCÍPULOS”................. 2 
 
 

 

ÍNDICE 
 

ÍNDICE............................................................................................................................................................................................. 2 

ACOMPANHAMENTO DE NOVOS DISCÍPULOS ................................................................................................................... 3 

DICAS PARA USO DAS 12 LIÇÕES NA CONSOLIDAÇÃO.................................................................................................... 4 

LIÇÃO 1. SE TORNANDO UM FILHO DE DEUS.................................................................................................................................... 4 
LIÇÃO 2. A CERTEZA DA SALVAÇÃO ............................................................................................................................................... 4 
LIÇÃO 3. BATISMO.......................................................................................................................................................................... 4 
LIÇÃO 4. TENHA UM TEMPO COM DEUS........................................................................................................................................... 4 
LIÇÃO 5. APRENDENDO A ORAR ...................................................................................................................................................... 5 
LIÇÃO 6. VIVENDO A VIDA CRISTÃ VITORIOSA ................................................................................................................................ 5 
LIÇÃO 7. COMUNHÃO COM DEUS .................................................................................................................................................... 5 
LIÇÃO 8. OBEDECENDO A SEU SENHOR........................................................................................................................................... 5 
LIÇÃO 9. SUA FAMÍLIA ESPIRITUAL, A IGREJA LOCAL. .................................................................................................................... 5 
LIÇÃO 10. COMPARTILHANDO COM OUTROS O CAMINHO DA VIDA ETERNA. ................................................................................... 6 
LIÇÃO 11. CONTROLADO PELO ESPÍRITO SANTO ............................................................................................................................. 6 
LIÇÃO 12. FAZENDO A VONTADE DE DEUS. .................................................................................................................................... 6 

CONSOLIDAÇÃO: A GARANTIA DA MULTIPLICAÇÃO..................................................................................................... 7 

O QUE SÃO CÉLULAS?................................................................................................................................................................ 9 

A IMPORTÂNCIA DA ORAÇÃO DENTRO DAS CÉLULAS................................................................................................... 9 
VISÃO DA IGREJA EM CÉLULAS NO GOVERNO DOS DOZE .......................................................................................... 11 
"ESCADA DO SUCESSO" ......................................................................................................................................................... 11 

AS PRINCIPAIS REDES NA IGREJA EM CÉLULAS ............................................................................................................ 11 

OBJETIVOS DE CADA REDE PRINCIPAL............................................................................................................................. 11 
1.REDE DE HOMENS:..................................................................................................................................................................... 11 
2.REDE DAS MULHERES: ............................................................................................................................................................... 11 
3. REDE DA FAMÍLIA:.................................................................................................................................................................... 11 
4. REDE DE JOVENS....................................................................................................................................................................... 12 
5. REDE DAS CRIANÇAS: ............................................................................................................................................................... 12 

O DESAFIO DE FAZER DISCÍPULOS...................................................................................................................................... 13 

ALGUNS DOS ERROS EM QUE O DISCIPULADOR É MAIS PROPENSO A INCORRER ................................................ 13 
SUPERPROTEÇÃO................................................................................................................................................................. 13 
SUPERDEPENDÊNCIA.......................................................................................................................................................... 13 
ASSENHORAMENTO.............................................................................................................................................................. 13 
TENTAR FAZER AS VEZES DE DEUS................................................................................................................................... 13 
ADOTAR CONCEITOS HUMANISTAS .................................................................................................................................. 14 
VIOLAR A PRIVACIDADE DO DISCÍPULO ......................................................................................................................... 14 

APRENDENDO A FAZER DISCÍPULOS ................................................................................................................................. 15 
1 - O início de um discipulado................................................................................................................................................. 15 
2 - Treinamento de discipulado expandido.............................................................................................................................. 15 
3 - Treinamento para reprodução de discípulos...................................................................................................................... 15 

O QUE TODOS OS SEGUIDORES DE UMBANDA, CANDONBLÉ E KARDECISMO PRECISAM SABER. ............... 17 

DISCIPULADO........................................................................................................................................................................... 17 
VAMOS CONHECER A VERDADE???.................................................................................................................................. 17 
AGORA QUE VOCÊ SABE A VERDADE, O QUE FAZER ??? ............................................................................................. 18 
O PRIMEIRO PASSO PARA UMA LIBERTAÇÃO TOTAL É... .............................................................................................. 18 
TESTEMUNHOS PROIBIDOS AOS EX-MACUMBEIROS .................................................................................................... 19 

OUTRAS LIÇÕES DE AUXÍLIO À CONSOLIDAÇÃO .......................................................................................................... 20 

LIÇÃO  Nº 1: A BÍBLIA , UM LIVRO DE CONSELHOS........................................................................................................ 21 
LIÇÃO Nº 2: A PESSOA QUE DEUS USA............................................................................................................................... 22 
LIÇÃO Nº 3: AMIZADE - INIMIZADE .................................................................................................................................... 24 

TESTE SEU NÍVEL DE AMIZADE ......................................................................................................................................... 24 
LIÇÃO Nº 4: FRUTIFICAÇÃO E FALTA DE FRUTOS .......................................................................................................... 25 

FONTES EXTERNAS CONSULTADAS .................................................................................................................................... 27 



 
                “MANUAL DE CONSOLIDAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE NOVOS DISCÍPULOS”................. 3 
 
 

 

ACOMPANHAMENTO DE NOVOS DISCÍPULOS 
 

Consolidação significa ajudar alguém que tenha feito uma profissão de fé em Cristo. É muito importante para 
firmar, o novo discípulo, na fé. 

 
O QUÊ: Encorajamento e aconselhamento prático por um crente mais maduro  do mesmo sexo. Uma 

profissão de fé em Cristo; envolve uma série de lições bíblicas simples para principiantes, mas também inclui 
oração, aconselhamento, e outra ajuda necessária; geralmente investe uma hora por semana, completada por 
contato telefônico e visitas. 

 
PORQUE: Bom acompanhamento ou consolidação, conserva o fruto de um contato evangelístico por 

assistência a uma nova pessoa regenerada. Pode também mostrar uma decisão prematura ou falsa que precisa ser 
transformada num relacionamento real com isto. 

 
COMO:  O responsável, consolidador  precisa ser  um amigo e um encorajador, não somente uma  pessoa 

que concede  respostas. As lições são meramente  ferramentas para serem usadas. Um trabalho de qualidade do 
consolidador é fator importante. Estas próximas sugestões irão te ajudar. 
 
1. Esteja interessado no discípulo como pessoa e não como um projeto de trabalho. 
2. Fortifique seu relacionamento para que o discípulo possa confiar em você. 
3. Ore em voz alta com ele, para que eles possam aprender a orar. 
4. Demonstre como exemplo sua própria confiança na Palavra de Deus, sendo ela fiel e vital para o 

crescimento.   
5. Planeje seus encontros com antecedência, para aproveitar o máximo possível o tempo. 
6. Tenha por certo a revisão da lição a ser estudada. Estude a lição com o discípulo, encorajando-o sempre a 

procurar na Palavra e lhe estimulando a trazer na próxima semana, a lição pronta e o versículo decorado. 
7. Esclareça a fidelidade em completar as lições e do próximo contato pessoal, na próxima semana. Nisto você 

verá o compromisso que ele já tem com o Senhor. 
8. Verifique o compromisso do novo discípulo de  se libertar de coisas  como: drogas,    álcool, 

relacionamentos imorais e influências destrutivas. O novo discípulo pode e deve desenvolver áreas como 
paciência, disciplina e corrigir defeitos de personalidade . 

9. Restituição e perdão fazem parte da nova vida em Cristo. Rapidamente converse                                                               
sobre qualquer área que possa precisar de atenção. Tem alguma coisa que foi roubada e precisa ser 
devolvida ou confessada? Tem algum sentimento de rancor ou outros que precisam ser perdoados? É 
possível restaurar relacionamentos? 

10. Alguns assuntos graves familiares provavelmente precisarão ser discutidos. Tenha cuidado em não 
sobrecarrega-los com muitos conselhos. Deixe o Espírito Santo mostrar-lhe a necessidade de mudança 

O resultado do discipulado vai depender mais do desejo do novo discípulo em relação a Deus do que de 
você. Mantenha esta responsabilidade  no devido lugar. Dê o seu melhor, mas não assuma a carga de seus 
sucessos ou fracassos. 
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DICAS PARA USO DAS 12 LIÇÕES NA CONSOLIDAÇÃO 
 

Lição 1. Se tornando um filho de Deus 
 

1. As perguntas são formuladas para ver se quem está respondendo realmente compreende o Evangelho. Se 
ela não entende, esclareça seu entendimento. Não passe dessa lição a outra até que está questão seja 
resolvida. 

2. Decorem juntos Romanos 10:9 
3. Enfatize a necessidade de se livrar de qualquer prática pecaminosa. Se há uma necessidade de fazer 

restituições, encoraje-o a fazer (Lucas 19:8). 
4. Certifique-se que ele não está confiando apenas no fato de ter feito uma oração a Deus para estar reto 

perante Ele.     
 

Lição 2. A certeza da Salvação 
 

1. Comece revendo o que tem acontecido na vida do novo discípulo desde a última vez que você o viu (nós 
sugerimos um intervalo de uma semana). Se houve dificuldades, ore sobre elas. Orem juntos. 

2. Decorem I João 5:13 juntos. Enfatize a palavra, saber não é pensar, imaginar ou ter esperança; que Deus 
quer que saibamos que nós agora temos vida eterna como presente (grátis) através do Senhor Jesus. 

3. O fato de que nós podemos saber é baseado num entendimento sólido do evangelho e da nossa aceitação 
da sua obra completa na cruz, sua ressurreição e sua presente morada em nós (João 1:12). Não é baseado 
no fato de que nós oramos e pedimos a Deus para nos salvar. Esclareça o mais que puder esses pontos. 

 

Lição 3. Batismo 
 

1. Esta lição é baseada na idéia que você faz parte da linha que aceita a doutrina em que o batismo deveria 
seguir após a professar a fé em Cristo, como uma confissão pública. 

2. Decorem Atos 2:41 e Mateus 28:19 juntos, mostrando que foi Cristo quem mandou sermos batizados 
demonstrando o simbolismo do batismo como sendo seu sepultamento com Cristo e ressurreição para 
uma nova vida. 

3. Enfatize a importância de uma vida de obediência com Cristo para que possamos viver o que nós 
podemos chamar de uma "VIDA BATIZADA". Tenha certeza que os restos de nossa vida velha 
algumas vezes denominados "restos de sepultura", são deixados para trás. 

 

   Lição 4. Tenha um tempo com Deus 
 

1. Nós já deveríamos ter esclarecido desde o primeiro encontro que cada dia o novo discípulo deveria estar 
lendo uma pequena porção da Palavra de Deus e buscando uma aplicação pessoal ou tendo um melhor 
conhecimento de Deus. O Evangelho de João geralmente é recomendado como sendo o primeiro livro de 
estudo pessoal. Entretanto a primeira epístola de João também é muito boa. 

2. O propósito dessa lição é para estabelecer em sua mente que é absolutamente essencial para ela estar em 
comunhão com Deus dia após dia, de preferência durante a manhã. Isso inclui ouvir Deus (Mateus 4:4), 
algo de Sua Palavra, e falar com Deus (Salmos 5:3) nossas orações, louvores e intercessão por outros. 
Essa é a nossa linha de sobrevivência com Deus. O propósito dessa lição é para estabelecer em sua mente 
que é absolutamente essencial para ela estar em comunhão com Deus dia após dia, de preferência durante 
a manhã. Isso inclui ouvir Deus (Mateus 4:4), algo de Sua Palavra, e falar com Deus (Salmos 5:3) nossas 
orações, louvores e intercessão por outros. Essa é a nossa linha de sobrevivência com Deus. 

3. Memorize Josué 1:8 e Marcos 1:35. O costume do Senhor Jesus era de levantar               cedo e ter um 
tempo com Seu Pai em oração. Se era necessário para Ele, tem que ser necessário para nós. 

4. Diga a pessoa que toda semana que vocês se encontrarem, irão compartilhar as coisas que Deus tem 
falado com vocês da Palavra. 
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Lição 5. Aprendendo a orar 
 

1. A lição é para estabelecer a importância de uma consistente e efetiva vida de oração. Vai ensinar as 
condições e os impedimentos para uma simples efetiva  vida de oração (louvor ou adoração, 
agradecimento, confissão, intercessão (por outros) e petições para necessidades pessoais). 

2. Memorizem juntos Mateus 7:7. Mostre que o tempo do verbo é contínuo, pedindo, procurando, 
batendo. 

3. Ore junto com ele, em voz alta para o ajudar a aprender a orar por um exemplo. 
 

Lição 6. Vivendo a vida cristã vitoriosa 
 

1. Lembre-se de ficar falando toda a semana sobre os desenvolvimentos em sua vida como crente para 
que você possa encorajar e aconselhar no que for necessário. Uma área é de viver a vida abundante que 
o Senhor prometeu. 

2. Memorizem juntos João 10:10 e I Coríntios 10:13. 
3. Apesar de haver uma provisão em caso de erro para a vida cristã (I Jo. 1:9), o normal de uma vida 

regenerada (nascida de novo) é vitoriosa, que é baseado na  
4. vitória de Cristo por nós. É também a nossa união com Ele e Sua Vida. É também sustentado pelo 

poder do Espírito Santo em você (Rm. 8:9 e 11), e a intercessão do Senhor a favor de nós (Heb. 7:25). 
 

Lição 7. Comunhão com Deus 
 

1. Essa lição é para testar a realidade da profissão de fé da pessoa em Cristo, com referência especial a 
versos como I João 2:3-5 e I João 3:4-10. Assegure-se que ela entende que as palavras são aplicadas as 
práticas do pecado, expressadas como sem lei ao invés de uma ação singular de pecado. O propósito 
não é de ensinar uma perfeição sem pecado, mas evitar que haja pensamentos de que o descuido sobre 
a maneira na qual vivemos não importa muito. 

2. É feita também uma distinção entre o relacionamento com Deus como uma criança e comunhão com 
Deus no sentido de um caminho de vida. 

3. O meio de restaurar a comunhão é através de um arrependimento que é genuíno, indicado em voltar-se 
a Deus e virando-se contra o que é claramente errado. É importante aprender como aceitar o perdão de 
Deus e depois estender a outros. 

4. Memorize juntos Provérbios 28:13. Continue conversando sobre progresso, ou falta de progresso, em 
sua vida diária e consistência numa devocional prática diariamente. 

 

Lição 8. Obedecendo a Seu Senhor. 
 

1. A lição é desenvolvida para enfatizar a necessidade de um reconhecimento prático do Senhorio de 
Cristo sobre nossas vidas por obediência na aplicação da Palavra em todas as áreas. 

2. Nós queremos enfatizar a necessidade de uma entrega dia após dia à vontade de Deus no que pode 
parecer a nós coisas relativamente pequenas. A sensibilidade a Deus é muito importante para o 
crescimento do caráter. 

3. Memorizem juntos Lucas 6:46. Discuta como isso pode ser aplicado na vida diária. 
 

Lição 9. Sua Família Espiritual, a Igreja local. 
 

1. A lição é para enfatizar a importância da Igreja local, ou a comunhão de crentes, como uma forma de 
coluna e baluarte da verdade (I Tim.3:15). 
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2. O que está incluído na participação ou função da Igreja local? Veja Atos 2:42. Nós estamos 
participando ativamente e regularmente? 

3. Memorizem juntos Atos 2:42. 
 

Lição 10. Compartilhando com outros o Caminho da Vida Eterna. 
 

1. Todo crente é responsável por compartilhar o evangelho aqueles que no seu círculo imediato ouvirão. 
Também é essencial que vivamos uma vida transformada perante essas pessoas para que o nosso 
testemunho tenha crédito. Nós não devemos depender somente dos cultos para trazer a Cristo aqueles 
que estão perdidos. É essencial leva-los à sua célula. 

 

Lição 11. Controlado pelo Espírito Santo 
 

1. Cada crente deve entender a provisão do Espírito Santo, nos dado por Deus, uma pessoa distinta da 
trindade, para morar em nós. 

2. A morada em nós do Espírito não garante o controle do Espírito, expressado como o "enchimento", no 
qual nós nos rendemos completamente a sua direção e vontade. Isso depende da nossa obediência, 
entrega e vontade de seguir o Senhor em todos os Seus caminhos. 

3. Memorizem juntos Romanos 8:9 e Efésios 5:18 notando que o tempo do verbo em Efésios, indica uma 
ação contínua, e não algo que acontece uma vez somente. 

4. Conversem sobre o trabalho do Senhor na vida das pessoas e as formas na qual ela pode estar se 
entregando ou mesmo resistindo ao Espírito. 

 

Lição 12. Fazendo a Vontade de Deus. 
 

1. Muitos crentes têm diferentes perguntas em relação à vontade de Deus para suas vidas, especialmente 
em diferentes circunstâncias e decisões diárias. É importante para ela conhecer os princípios divinos e 
ter uma base para fazer tais decisões. 

2. A maior parte da vontade de Deus está na Bíblia. Por isso é importante enfatizar a importância de 
conhecer e obedecer a Palavra de Deus, em vez de tomar decisões por idéias que surgem na mente, que 
podem ser ou não do Espírito. A Palavra de Deus interpreta nossas experiências ao invés da 
experiência nos dizer o que fazer e então tentado torcer a Palavra ou "dar um jeitinho", para conformar 
com as nossas idéias. 

3. Memorizem juntos Provérbios 3:5,6. Discutam a necessidade de querer fazer a vontade de Deus, 
obedecendo a Sua Palavra como uma condição essencial para conhecer a Sua Vontade. 
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CONSOLIDAÇÃO: A GARANTIA DA MULTIPLICAÇÃO 
 

A consolidação é o veículo da visão que vai manter viva a multiplicação. 
 A consolidação é o coração da multiplicação. Sabemos que a igreja desta geração tem o chamado para 
conquistar multidões. E a grande questão é: Como reter cada fruto que está sendo gerado? 
 Considero a consolidação uma parte essencial vital dentro da visão da IGREJA EM CÉLULAS NO 
GOVERNO DOS DOZE, pois dela depende o sucesso das células, e o crescimento do Corpo. 
 Ganhar almas é tremendo! Mais cada pessoa que nasce para o Reino, precisa de cuidados especiais 
assim como um bebê que vem ao mundo. 
 Nós como Igreja não podemos mais permitir em nosso meio que as vidas venham e vão. Precisamos 
agir, e agir com valentia diante das trevas e muito amor, demonstrando um cuidado especial por cada vida que 
se converte. Nós precisamos nos apaixonar pelas almas, assim como o Senhor Jesus. 
 A consolidação é um processo que garante que cada alma convertida frutifique. 
 Disse Jesus: "Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito 
fruto." Podemos dizer que Jesus garante os frutos que virão; nosso trabalho então é, fazer cada um permanecer 
Nele. Isto é consolidação! 
 Dentro da visão cada crente é um ganhador de almas, somos semeadores da boa semente do Evangelho. 
Para semearmos é preciso dedicação, e depois de orar, evangelizar lançando a semente, temos que trabalhar para 
que a semente não se perca. 
 Podemos afirmar que a consolidação está funcionando, quando não estamos perdendo nenhuma semente 
que está sendo semeada, seja na Grande Celebração, nas Redes, nas células ou no evangelismo pessoal. 
Ninguém pode se perder depois que ouviu a Palavra da Verdade, este é um lema do consolidador de verdade. 
Sabemos pela Bíblia que existem 4 tipos de solos que recebem a semente. 
 Analise o texto de Mateus 13:1-17, na ótica do consolidador. 
 A grande questão é: Pode cada solo frutificar? Vejamos. Nesta parábola Jesus fala de um semeador que 
saiu a semear. Quem é este semeador? O crente que anuncia a Palavra. Cada parte de sua semente caiu em um 
tipo de solo. Somente o solo bom veio a frutificar. Mas,  e os outros  3 solos? 
Sabemos que hoje pela tecnologia todos os solos podem produzir. E Deus é quem dá o fruto (crescimento) diz a 
Bíblia em Cor. 3:6. Creio então que a consolidação é a tecnologia de Deus, para fazer cada solo produzir 
também. 
 A primeira parte caiu à beira do caminho,(v.4) o que aconteceu com esta semente? Vieram as aves do 
céu e a comeram. Que pena! Esta seria uma resposta de alguém que viu a semente sendo semeada, e não tem 
nenhuma paixão pela consolidação e nem das vidas. Na consolidação podemos resolver este problema da 
semente que caiu à beira do caminho. A Bíblia diz que esta pessoa que ouviu a Palavra e não compreendeu, a 
semente ficou na superfície e o maligno a roubou. Por isso temos a confirmação da entrega, onde você, ou a 
equipe designada vai explicar, mais detalhadamente o plano de salvação, reafirmando a decisão da pessoa e com 
a ficha dela bem preenchida, ela receberá uma fonovisita dentro de 24 horas por alguém que já esteja orando por 
ela e decidido a acompanha-la. Com estes 2 contatos vamos dizer, que, colocaremos sobre a semente a terra 
fértil que protegerá de ser comida pelas aves do céu. 
 O segundo solo é o rochoso, (v.5) o que aconteceu com a semente? Nasceu logo, visto que não se 
aprofundou a terra, saindo o sol, a queimou, e por  que não tinha raiz, secou-se. Como o solo rochoso não dá 
para criar raízes com facilidade, assim, logo a angústia ou perseguição, por causa da Palavra, logo levam a 
pessoa a se escandalizar. Para atrair pessoas a consolidação tem que ter continuidade. É onde entra a visita 
pessoal, onde o consolidador vai ouvir o que tem se passado com aquelas pessoas nos últimos 7 dias, depois que 
aceitou Jesus. E ali num contato informal poderá remover toda pedra que está atrapalhando a Palavra de criar 
raízes no coração daquela vida. Em seguida deverá firma-la em uma célula e trabalhar para leva-la ao encontro, 
onde será ministrado sobre o que ela é em Cristo, abrindo espaço para aprofundar raízes, a ponto de as pedras 
não aquecerem a semente levando-a a secar-se. 
 O terceiro solo. A semente caiu entre os espinhos (v.7) e estes cresceram e sufocaram a semente. Temos 
que entender que na consolidação não desistimos das pessoas. Estas que caíram entre os espinhos precisam 
também de todo o cuidado citado anteriormente, e muito mais. Vamos ter que levá-los a romper com seu 
passado no mundo e isto será feito no Encontro, onde todo espinho, (fascinação pelo mundo de riquezas) será 
renunciado e trocado pela vontade de frutificar para Deus e com o pós-encontro aprenderão a resistir o diabo, 
vencer a carne e o mundo, se tornando um terreno frutífero para a glória de Deus. 
 Não há semente que se perca, se houver consolidação! 
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 Vamos amar este trabalho e nos dedicar para que cada solo seja transformado em um solo frutífero que 
produza a 30, a 60, e a 100 por um. 
 Toda vida que se converte tem que passar por todo esse processo de consolidação, somente a 
consolidação lhe proverá o acompanhamento que lhe dará estrutura para ser um crente fie, um discípulo 
frutífero. 

 
ISTO É CONSOLIDAÇÃO EM AÇÃO! 
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O QUE SÃO CÉLULAS? 
 

 Somos conscientes que as grandes denominações estão voltando ao sistema antigo, a célula; do mesmo 
modo que se deu origem a raça humana, a qual começou com um casal, filhos, netos, vindo assim a reprodução. 
 As grandes igrejas estão voltando a dar importância aos núcleos familiares. Como no campo biológico, 
sabemos que a célula é o menor elemento da vida que tem a capacidade de crescer e reproduzir-se. Baseados na 
experiência que nós temos tido ao logo de todos estes anos, podemos dizer que as células são os instrumentos e 
as ferramentas de Deus para produzir o crescimento, que produz o avivamento. 
 Ao nos referirmos ao avivamento, devemos recordar-nos o que sucedeu no dia da festa de pentecostes, 
onde Deus visitou de uma maneira sobrenatural a Igreja e esta foi revestida de poder, e começou a pregar o 
evangelho. Naquele dia Pedro pregou a sua primeira mensagem e três mil pessoas entregaram suas vidas ao 
Senhor, com sua Segunda mensagem se converteram cinco mil pessoas e o mais interessante de tudo isto é que 
as pessoas que foram batizadas, eram pessoas que haviam assumido um compromisso verdadeiro com Cristo. 
 Que faria uma Igreja atualmente com tal volume de pessoas novas na fé? 
 Certamente não poderiam realizar um pastoreio efetivo, porque carecem de uma estrutura que assegure 
a permanência destes frutos dentro da Igreja. Em muitas ocasiões oramos para obter uma grande colheita, porém 
a oração que devemos fazer deve estar relacionada com um clamor ao Pai para que Ele envie mais trabalhadores 
para a sua obra. 
 Quando chegam as multidões na Igreja, muitos líderes ficam assustados, parecem não saber o que fazer 
e se consolam afirmando que melhor é a qualidade do que a quantidade. Com certeza a Igreja do Senhor tem 
que crescer. As escrituras declaram em Lucas 19:10, "Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o 
perdido". Através das células, Deus nos tem dado uma estratégia para poder reter e conservar os frutos, é assim 
que Paulo nos diz em Atos 20:20, "Jamais deixando de vos anunciar cousa alguma proveitosa, e de vo-lo ensinar 
publicamente e também de casa em casa...". 
O sistema celular é uma estratégia do Espírito Santo para pastorear as multidões e poder conservar todas aquelas 
pessoas que estão se entregando ao amor de Jesus Cristo. As células são a resposta de Deus à Igreja, já que 
uma Igreja em células não se detém; pelo contrário, avança. São a coluna vertebral de nossa Igreja. Deus, 
ao longo de sua Palavra, sempre tem tratado o homem a nível de grupos familiares. Você sabia que Deus é 
Família? Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. O conceito de célula é o conceito de família que tem sua origem no 
próprio Deus. Sabemos que a família é a base da sociedade; se constitui numa instituição de suprema 
importância e, apesar disto, podemos notar que seu estado atual é o mais deplorável. Satanás tem preparado toda 
sua artilharia e tem atacado. 
 Para dar uma saída a esta instituição, Deus tem trazido todo um plano para que nós através das células 
tenhamos a solução para a crise de nossa sociedade. 
 A célula é o instrumento, a ferramenta de Deus para trazer neste tempo as manifestações de Sua 
presença a cada família, assim como no Primeiro Testamento a Arca da Aliança simbolizava Sua presença. No 
Primeiro Testamento era a Arca, hoje as células trazem Sua presença. 
 No Primeiro Testamento a arca permanecia junto deles trazendo alimento e força nos momentos mais 
difíceis. Quando Davi quis transportar a Arca para sua casa, estava plenamente seguro que ela traria grande 
bênção, pois isto ocorreu quando a Arca estava na casa de Obede-Edon e por três meses Deus abençoou 
grandemente a ele, sua casa e tudo o que ele possuía. 
 Através das células, Deus pode chegar trazendo cura, libertação, restauração. As células trazem 
crescimento, porém não se deve pensar que a simples aplicação mecânica desta estrutura o pode fazer, é 
necessário ter a nuvem de Deus sobre si, ter a presença do Altíssimo dia-a-dia. 
 Quantos lares que aparentam ter verdadeira felicidade estão enfrentando problemas sérios, ao ponto de 
pensar em divórcio? Deus quer através das células levar Sua presença, levar Sua Arca a cada família. 
 Que situação que a presença de Deus não quer mudar? 
 Que situação pode ser tão difícil que a presença de Deus não pode operar um milagre? 
 

A IMPORTÂNCIA DA ORAÇÃO DENTRO DAS CÉLULAS 
 Dentro das células é de suma importância desenvolver um momento de oração. Podemos dizer que este 
é o objetivo principal, lemos em Atos 5:42 "Em todos os dias, no templo e de casa em casa não cessavam de 
ensinar, e de pregar Jesus, o Cristo". As escrituras declaram que, a partir do grande avivamento que se deu em 
Pentecostes, todos os discípulos de Jesus e todos aqueles que haviam crido na Palavra pregada por eles, iam ao 
templo e pelas casas não cessavam de ensinar e pregar a Jesus Cristo, e podemos dizer que aquela Igreja não 
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limitou o desenvolvimento de sua obra as paredes de um templo, como ocorrem a muitos atualmente, porém 
eles iam às casas, e deste modo acontecia um crescimento efetivo. Jesus Cristo disse em Mateus 18:19-20 "outra 
vez vos digo, que se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura 
pedirem, ser-lhes-á concedidas por meu Pai, que está nos céus. Porque, onde estiverem dois ou três reunidos em 
Meu Nome, ali estou no meio deles."  
 O Senhor está onde há duas ou três pessoas, é assim que as células permitem que os grupos menores da 
Igreja também possam desenvolver e crescer espiritualmente. Nós temos como meta que cada célula tenha no 
mínimo cinco pessoas e que logo cresça e chegue ao número de excelência, para assim poder  multiplicar-se, 
porque o Senhor está ali, sua presença está onde há dois ou três, ou onde houver dez, ou vinte. 
 Se nós abrirmos células vamos poder reter qualquer crescimento que venha a igreja, você não pode 
temer que sua célula possa se multiplicar. Deus quer que nós sejamos agentes transmissores de sua presença. Ele 
deseja que sejamos luz em meio às trevas. Ele nos fez sal da terra e luz do mundo, e por isso é urgente chegar a 
cada família através de uma célula, cada pessoa poderá experimentar a salvação, a presença e o poder de Deus.  
 Veremos cinco princípios que fará a evangelização ser um processo efetivo nas células. 
 1º- A célula é um agente de cura para as pessoas, e cura em todas as áreas. Deus pode sarar uma 
pessoa enferma, pode trazer prosperidade ao que está em escassez, restauração em uma difícil situação conjugal. 
Muitas pessoas chegam à célula pedindo o líder que ore por sua necessidade, isto é algo que não se pode adiar, é 
urgente, isto tem trazido refrigério a centenas, milhares de pessoas. 
 2º- A célula é um agente de amor, aceitação e perdão. Quantas pessoas têm chegado à célula ferida 
porque sua própria família não lhe expressa amor, e quando chegam a esse grupo pequeno, encontram a 
presença de Deus, seu amor e seu calor. Elas buscam  o que não receberam em sua família. Através da célula 
uma pessoa pode curar todas as carências que a fazia temer a sua própria vida. 
 
 3º- A célula é um agente de acompanhamento de todos os membros de nossa Igreja. Como 
podemos pastorear mais de cem pessoas se não for através de células? Pela nossa experiência cremos que não 
podemos pastorear mais que doze, porque Jesus pastoreou este número de pessoas, porém como pastorear uma 
Igreja que conta com centenas, milhares  de pessoas? Qual é a melhor forma de fazê-lo?  Através das células. 
Podemos conhecer quantas pessoas chegam diariamente aos pés do Senhor Jesus através dos relatórios de cada 
célula, sabemos também quantos estão sendo discipulados. Somente assim é possível pastorear uma Igreja 
numerosa, tudo isto através de células.  
 

4º- A célula é um agente de multiplicação na Igreja. Hoje na Comunidade não crescemos somente 
pelas pessoas que vem e fazem sua decisão no altar, porque as células têm trazido seus frutos. No interior das 
células, temos implantado algumas estratégias: A CADEIRA VAZIA, que consiste em que cada reunião da 
célula, tenha uma cadeira vazia com a finalidade de estar orando para que ela seja ocupada por uma pessoa 
nova.  
ORAÇÃO POR TRÊS, durante trinta dias jejua-se e ora por três pessoas. Após os trinta dias convida-se as 
pessoas para um evento de colheita na célula ou na Igreja. Primeiro temos que semear para depois colher. 
 Quando as células deixam de trazer pessoas novas, se estancam, perdem o brilho, ao contrário quando, 
permanentemente, há alguém novo na célula, ela se fortalece e fica cheia de vida. 
 
 5º- A célula é um agente de diferenciação. Você sabia que há três palavras que caracterizam a nossa 
geração? Pressa, preocupação e morte. Em meio à confusão que se desenrola em nossa sociedade, onde tudo se 
realiza contrariamente ao homem, aparece a célula como grupo de distinção e as pessoas de hoje estão sofrendo 
de uma forma ou outra a enfermidade oficial do mundo que se chama estresse, depressão, ansiedade. E é nas 
células o Espírito Santo dá novas forças. 
 Com o sistema celular se rompem todos os paradigmas e estruturas que querem fazer com que os 
homens pensem que as Igrejas não devem crescer, que não devem multiplicar-se mesmo tendo milhares de 
pessoas, nós não estamos satisfeitos com o crescimento que temos obtido, porque sabemos que outros tantos 
estão lá fora necessitando do amor de Cristo, por isso é necessário que a Arca de Deus, como foi levada à casa 
de Obede-Edon e esta recebeu bênçãos, seja levada a cada família para que recebam bênçãos. Deus quer que sua 
presença seja conhecida em todos os lugares do mundo, que nós sejamos esses canais através dos quais Ele 
possa fluir. É verdade que às vezes olhamos pessoas ou famílias que parecem impossíveis de se restaurar, mas 
nós servimos a um Deus que é especialista em transformar as adversidades , para Ele nada é impossível.  
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VISÃO DA IGREJA EM CÉLULAS NO GOVERNO DOS DOZE 
 

Deus está trabalhando em nossa geração, nesses últimos dias, adestrando um exército de santos, treinados 
para a conquista das cidades e territórios. A nuvem de Deus é dinâmica, movendo-se de maneiras diferentes no 
decorrer dos tempos. Precisamos entender qual é a estratégia de Deus para a chegada do novo milênio. 

Esta visão tem quatro degraus, que conhecemos como: 
 

"ESCADA DO SUCESSO" 
 

   ENVIAR 
  DISCIPULAR  
 CONSOLIDAR   

GANHAR    
 
Ganha-se vidas por meio do evangelismo pessoal, por meio das células, redes e celebrações. 
Consolida-se as vidas principalmente através dos encontros.  
Discipulam-se as vidas através das doze lições, contato pessoal semanalmente, e através da Escola de Líderes e 
da participação nas células, redes e celebrações. 
Envia-se as vidas quando já estejam preparadas para dirigirem suas próprias células. 
 

AS PRINCIPAIS REDES NA IGREJA EM CÉLULAS 
 
 Faz-se necessário olharmos para nosso rebanho e visualizarmos suas necessidades, bem como olharmos 
para o mundo perdido e analisarmos como poderemos ganha-lo de maneira estratégica. Assim sendo, através 
das Redes teremos as estratégias necessárias para pescarmos o maior número possível de cardumes.  
 

OBJETIVOS DE CADA REDE PRINCIPAL 
 

1.Rede de Homens: 
- Ganhar milhares de homens para Cristo. 
- Promover crescimento espiritual adequado ao homem de Deus. 
- Estabelecer a vida de Deus em suas vidas. 
- Gerar compromisso para que outros sejam ganhos. 
- Organizar seus próprios Encontros, e fases preliminares e posteriores (pré e pós-encontro). 
- Solidificar o bem-estar da Família. 
- Elaborar saídas de evangelismo e consolidação, tais como: pescarias, futebol, churrasco, etc... 
 

2.Rede das Mulheres: 
- Ganhar milhares de mulheres para Jesus. 
- Promover crescimento espiritual adequado à mulher de Deus. 
- Estabelecer a vida de Deus na vida das mulheres. 
- Gerar compromisso para que outras mulheres sejam ganhas.   
- Organizar seus próprios Encontros, e fases preliminares e posteriores. 
- Solidificar o bem-estar da família. 
- Elaborar estratégias de evangelismo e consolidação, tais como: chás, feiras, desfiles, etc... 
 

3. Rede da Família: 
- Ganhar milhares de famílias para Jesus Cristo. 
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- Resgatar famílias com relacionamento rompido. 
- Solidificar as famílias. 
- Cuidar das famílias: orientação aos casais com relação à educação dos filhos,  a finanças, à vida como casal, 

etc... 
- Tratar o caráter de cada cônjuge, através do discipulado individual. 
- Promover eventos de evangelização, tais como: jantares, encontros, etc... 
- Elaborar seminários e clínicas familiares. 
- Prevenir separações e divórcios através de clínicas pré-nupciais. 
 

4. Rede de Jovens 
- Criar, através de suas reuniões, um clima propício para que jovens de todas as classes sejam ganhos para o 

Senhor Jesus. 
- Resgatar jovens rebeldes e que encontram-se à margem da sociedade. 
- Promover reuniões com muita música, danças de louvor e adoração a Deus, para que haja empatia e 

identificação por parte dos descrentes e estes sejam salvos. 
- Sintonizar cada jovem na proposta que Deus tem para eles (discipulado). 
- Conscientizá-los, através das ministrações, sobre o perigo do mundo, tais como: prostituição, drogas, 

músicas satânicas, etc... 
- Evangelizar o maior número de jovens perdidos na sociedade envolvida. 
- Impactar a cidade através das celebrações apropriadas para essa idade, numa forma de alcançar os perdidos. 
 

5. Rede das Crianças: 
- Evangelizar crianças. 
- Resgatar crianças cujos pais congregam na Igreja. 
- Promover eventos evangelísticos, visando também a consolidação. 
- Transmitir a visão na linhagem apropriada para as crianças e envolvê-las na visão, respeitando suas 

limitações. 
- Ensinar princípios da Palavra para que possam crescer firmes no Reino de Deus 
- "Instruir a criança no caminho em que deve andar, para até quando envelhecer não se desviar dele." (Pv. 

22:6). 
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O DESAFIO DE FAZER DISCÍPULOS 
 

 
"Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangidos, mas espontaneamente, como Deus 
quer; não por sórdida ganância, mas de boa vontade; nem como dominadores dos que vos foram 
confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho." I Pedro 5:2,3. 
 
 

ALGUNS DOS ERROS EM QUE O DISCIPULADOR É MAIS PROPENSO A INCORRER 
 
 

SUPERPROTEÇÃO 
           Ficar vigiando o discípulo o tempo todo compromete a vida espiritual dele. De modo geral, os 
discípulos superprotegidos são inseguros no seu caminhar; necessitam constantemente de  "mamadeira" 
espiritual. A prudência é o fator que assegura ao discipulador desenvolver com o discípulo um relacionamento 
equilibrado. O acompanhamento espiritual do discípulo é fundamental, porém com moderação. É comum o 
discipulador empenhar-se com zelo exagerado. A conseqüência disso sempre foi e será que o seguidor se cansa 
não só do mestre mas também de seus ensinamentos. Sufocado pela pressão foge e o inimigo pode arrasta-lo de 
volta aos caminhos de antes. 
 
 

SUPERDEPENDÊNCIA 
   O discípulo, ávido por aprender, toma ao pé da letra a idéia de "seguir" seu discipulador. Com isso 
transforma-se em "perseguidor” do seu discipulador'a ponto de não fazer nada que o discipulador não faça 
primeiro. É um gesto até louvável desde que não o transportemos para os atos do cotidiano e até mesmo aos 
afazeres mínimos. O discipulador precisa ter olho clínico tanto para detectar esse problema quanto para buscar a 
solução. O discipulador que aceita esse tipo de atitude daí a pouco terá que viver duas vidas ao mesmo tempo, a 
sua e a do discípulo. 
 
 

ASSENHORAMENTO 
 "Desde que comecei a ser discipulado, minha vida tornou-se um caos. Não me sinto mais uma pessoa, 
mas um objeto."  Foi o que disse um certo discípulo com frieza, magoado. Esse provavelmente seja o saldo 
deixado pelo discipulador que se arvora em ser dono de seu discípulo, que o transforma em um criado seu, para 
suprir suas necessidades. Ë bom lembrar aqui o que Jesus disse em Mateus 20:28 "Tal como o Filho do Homem 
que não veio para ser servido, mas para servir..."  Um bom discípulo naturalmente procura servir a seu mestre. 
O problema começa quando o discipulador interpreta esse gesto como uma recompensa ao seu trabalho. A 
imposição de certas tarefas, a cobrança de que o outro esteja sempre lhe servindo, são sintomas de 
assenhoramento. A vida do discípulo não pertence ao mestre (discipulador). Jesus ordenou que fizéssemos 
discípulos, não escravos. O ato de "seguir" deve ser decorrência do exemplo, não da manipulação que visa a 
tirar vantagem dos outros tem deixado muitas feridas em crentes sinceros. A capacidade de usar da autoridade 
com moderação é sinal de maturidade do discipulador. Precisamos sempre estar avaliando até onde podemos ir, 
no exercício da autoridade. 
 
 

TENTAR FAZER AS VEZES DE DEUS 
 O desejo de ajudar deve ser uma das virtudes do caráter do discipulador. Tomar a iniciativa de suprir as 
necessidades de um recém convertido flui quase que automaticamente de um coração paterno e amoroso. Os 
exageros nesse aspecto ocorrem quando se perde a noção de limite. Por "noção de limite" entende-se a 
convicção interior de não querer fazer as vezes de Deus. É necessário, por exemplo, reconhecer que não temos 
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resposta para tudo. Quando o consolidador tenta ser ou bancar uma de "salvador" de seu discípulo, está entrando 
num terreno perigoso, pois Deus é zeloso para com cada ovelha de seu rebanho. O envolvimento exagerado às 
vezes acaba por interferir no que Deus deseja realizar na vida do aluno. 
 
 

ADOTAR CONCEITOS HUMANISTAS 
 A grande influência da psiquiatria, psicologia e as idéias de liberdade defendidas hoje são alguns dos 
inimigos que enfrentamos no processo do discipulado. O consolidador deve adotar uma postura totalmente 
bíblica, tanto em conselhos como em sua conduta. A maior contribuição daqueles que se dedicam à honrosa 
tarefa de fazer discípulos deve ser de pôr de lado convicções pessoais e rejeitar toda influência secular. Os 
conceitos humanistas, à primeira vista, são muitos bons e facilmente atraem as pessoas porque mostram 
soluções aparentemente instantâneas. Mas isso seria o mesmo que tratar do fruto doente quando é a raiz da 
árvore que abriga o problema. A solução proposta pela bíblia pode ser demorada, mas ao final garante a vitória. 
 
 

VIOLAR A PRIVACIDADE DO DISCÍPULO 
 O bom discipulador tem plena consciência de que o caráter de Deus é manso, moderado e respeita o 
livre-arbítrio do homem. Deus nos criou com capacidade de livre escolha. Os consolidadores que ignoram esse 
fato tendem a ultrapassar os limites da privacidade do discípulo. Tem havido muito abuso por parte de 
consolidadores que não esperam que o outro voluntariamente se abra e exponha problemas íntimos. Esse é o 
tipo de situação que, na maioria das vezes, deixa o discípulo constrangido, numa situação bastante incômoda. 
Uma coisa é o discípulo espontaneamente contar, confessar, confidenciar algo de sua intimidade; outra bem 
diferente é o consolidador forçar a entrada ou invadir a privacidade. Nossa tendência é fazer certas indagações 
por mera curiosidade. Mas não é essa a forma correta de se obter as informações; isso satisfaz a um desejo 
carnal do consolidador, mas cria para o discípulo um clima de insegurança e incerteza. Quando a convicção de 
pecado provém da atuação do Espírito Santo, naturalmente o discípulo busca ajuda do mestre em quem confia. 
Também não há necessidade de levantarmos pecados ou problemas do passado já perdoados e cobertos pelo 
sangue de Cristo. Esse tipo de situação requer muita sabedoria. S e o indivíduo é daqueles que facilmente 
voltam a sentir velhos sentimentos de culpa, é melhor não tocar no assunto, e conversar somente sobre aquilo 
que edifica. 
 
 
 
 
 
FONTE: "O desafio de fazer discípulo/ Eduardo Elmasian". 
     (Como discipular usando os métodos de Jesus) 
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APRENDENDO A FAZER DISCÍPULOS 
 
 

Marcos 3:14  "Então designou DOZE para estarem com Ele e para os enviar a pregar". 
II Timóteo2:2 "E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a 

homens fiéis e idôneos para instruir a outros". 
 
"FAZENDO DISCÍPULOS"  se refere a um ministério em que um crente mais maduro se encontra 

(um a um) regularmente (toda semana) com um crente menos maduro. Também há um envolvimento mútuo em 
evangelismo, desenvolvimento de caráter e um compromisso sério com suas devocionais particulares com o 
Senhor. Isso traz crescimento espiritual e um melhor ministério prático. 

Há diversos níveis de discipulado, desde o básico para um novo convertido até um nível mais avançado 
de treinamento de liderança.  
 
 

1 - O início de um discipulado 
 Novos crentes precisam de alguém o mais rápido possível depois que professam a sua fé em Cristo, para 
ser como um pai ou uma mãe (I Tes. 2:7-11), para esses novos bebês em Cristo (I Pe.2:2, I Cor.3:1). Eles 
precisam ter uma clara compreensão do Evangelho, de sua salvação e para crer nEle de uma forma salvadora e 
não apenas intelectualmente (Rom. 1:6). Eles precisam ter a certeza de sua salvação (I João 5:13). Eles precisam 
saber começar a manter um tempo diário de leitura bíblica e aplicar a Palavra de Deus à suas vidas, além da 
oração (Mc. 1:35). Eles precisam ver a importância de freqüentar regularmente as Celebrações, Redes e Células 
(Hb. 10:25; At.2:42). Eles precisam ter a capacidade de compartilhar a sua fé (testemunhar) com os que os 
rodeiam através de vida e palavra (At. 1:8 e 8:25). Eles precisam ser batizados (Mt.28:19; At.2:41) e participar 
da Ceia do Senhor (At. 2:42 e 20:7). Precisam saber como resistir a tentação (Lc. 22:40; Tg. 1:12) e viver uma 
vida cheia do Espírito (João 7:38; Ef. 5:18). 
 

2 - Treinamento de discipulado expandido 
 Para aqueles que tem feito um bom progresso no curso inicial, ofereça a oportunidade para continuar 
desenvolvendo uma maior maturidade espiritual. Podem ser apresentados a ele o trabalho ministerial e a 
edificação de outros discípulos na igreja (Ef. 4:12), ao invés de continuar sendo sempre servido por eles 
(Mc.10:45). Eles se tornarão mais efetivos nas áreas mencionadas no "início de um discipulado". Isso inclui 
testemunho efetivo, aplicação diária da Palavra de Deus, oração contínua e vitória nas tentações. Eles podem 
produzir mais frutos nas suas vidas (João 15:1-7) podem vencer as deficiências do caráter e desenvolver um 
amor maior e uma disciplina pessoal (Ef. 5:23-24). Eles podem aprender princípios importantes sobre a vida 
cristã abundante (João 10:10b, 12:24-26; Rm.6:6,11,13; 12:1-2). Eles podem aprender a viver e andar no 
Espírito. 
 

3 - Treinamento para reprodução de discípulos 
 Isso é especialmente importante no treinamento de liderança, que traz como resultado efetivo, mais 
trabalhadores para a seara. Eles podem aprender como gerar crianças espirituais que também produzirão para 
Deus, como o Senhor Jesus fez com os DOZE. Eles podem ser provados na sua habilidade a fim de suportarem 
os sofrimentos de Cristo (II Tm. 2:3,4), para viver uma vida de fé e dependência de Deus e um conhecimento 
real de "todo conselho de Deus" na sua Palavra (At. 20:27). 
 Há muitas outras razões para se encontrar pessoalmente com outros. Isso pode incluir momentos de 
comunhão, hospitalidade, aconselhamento àqueles que tem problemas ou assistência prática. Porém, os 
elementos principais para um verdadeiro discipulado estão escritos acima. 
 Sua qualificação para fazer este trabalho varia, de acordo com o nível que você deseja ajudar ou se 
envolver. Você pode começar fazendo início de um discipulado tendo: 

1. Uma caminhada consistente com Deus. 
2. Vitória no seu tempo devocional com Deus (frutífero e regular). 
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3. Um desejo de investir tempo em outros. 
4. Relativamente livre de ser desanimado facilmente. 
5. Um desejo de ser firme, tanto como amoroso, quanto necessário.   

 
A maioria dos problemas com os discipulados são ocasionados pela falta de maturidade do 
consolidador... Exemplos de problemas: 

Não há disposição para se encontrar regularmente, para manter compromissos, para cumprir encargos, para ser 
disciplinado na vida devocional e para ter fome de andar mais profundo com Deus. 
  
 O tempo que vocês passam juntos deveria ser, de pelo menos uma hora e não mais que duas. Faça mais 
de que estudar a Bíblia. Trabalhe com metas pessoais, desenvolva habilidades espirituais, fale sobre sue 
evangelismo e ministério. Orem juntos. Anime-o, aconselhe-o . 
 Você talvez precise de mais ensino, treinamento para desenvolver esse ministério. Comece com poucos         
discípulos primeiramente e depois aumente. Tenha alguém para ser um líder responsável por este ministério (consolidação) 
na sua Célula. Se isso for bem feito, a Igreja irá crescer poderosamente.  
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O QUE TODOS OS SEGUIDORES DE UMBANDA, CANDONBLÉ E KARDECISMO PRECISAM 
SABER. 

 

DISCIPULADO 
 
 Deus está presente nessas seitas? 
 
 É o que vamos saber por meio da Palavra do próprio Deus, contida na BÍBLIA SAGRADA, A SUA 
PALAVRA. 
 O povo erra por não conhecer a Bíblia. Ignoram a maldição e a condenação do próprio Deus contra os 
seguidores dessas seitas. 
 

VAMOS CONHECER A VERDADE??? 
 
 Vejamos o que diz a Bíblia, que é a PALAVRA DE DEUS: 
  
 1. Deus é testemunha veloz contra todos os feiticeiros. Leia esta declaração no livro de Malaquias 3:5  
 
 2. Deus denomina de herança maldita quem segue a feitiçaria por tradição familiar (Jeremias 16:10 a 
19) 
 
 3. Deus diz e decreta: Quando alguém procurar os feiticeiros para se prostituir com eles, Eu me voltarei 
contra eles e eliminarei do meio de meu povo (Levítico 20:6) 
 
4. Deus ordena: Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios de animais aos demônios com os quais têm se 

prostituído. E será por estatuto perpétuo nas suas gerações (Levítico17:7) 
 
5. A ordem de Deus é esta: Lançai fora os Deuses estranhos que há no meio de v's e farei mudar a vossa 

sorte (Gênesis 35:2) 
 

6. Com relação às comidas e oferendas oferecidas aos orixás e aos demônios, Deus adverte desta maneira: 
(I Co. 10:19 a 22). Vejamos o que diz este trecho: "Que digo pois? Que o sacrifício ao ídolo é alguma 
coisa? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus, e Eu 
não quero que vos associeis aos demônios. Assim provocaremos zelos no Senhor?  Somos acaso mais 
fortes que Ele?"  Estas são as palavras do apóstolo Paulo no Novo Testamento. 

 
7. Qual é o destino de todos os macumbeiros? A Palavra de Deus deixa bem definido em Apocalipse 

21:8. "A parte que cabe aos feiticeiros é o lago de fogo que arde com enxofre, que é a Segunda morte". 
 

8. Como nos livrar destas condenações e dos demônios disfarçados em guias protetores. 
 

9. Nossa garantia está em renunciar tudo quanto aprendemos nos terreiros, conforme JESUS nos ensina: 
Todo aquele que me confessar diante dos homens , também eu o confessarei diante de Meu Pai que 
está nos céus. Porque se Me negar, também Eu negarei diante de meu Pai que está nos céus, disse 
JESUS.  

           Deus diz que a feitiçaria é pecado de rebelião (I Sm.15:23). 
 

10. Deus manda destruir até as imagens e ainda nos adverte: Não meterás coisa abominável em tua casa 
para que não sejais amaldiçoado, semelhante a ela: de todo a detestarás e de todo a abominarás, pois é 
amaldiçoada (Deuteronômio 7:25,26). 
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11. Deus abomina os adivinhos e feiticeiros (Deuteronômio18:9 a 14) e quem consulta os mortos, porque 
os mortos não voltam. Esta é a maior mentira de satanás, que se faz passar por alguém que já morreu. 

 
12. Com relação aos mortos, a PALAVRA DE DEUS nos esclarece a situação deles: "Porque os vivos 

sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tão pouco terão eles 
recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram 
para sempre. Não têm parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol" (Eclesiastes 9:5-6). 

 

AGORA QUE VOCÊ SABE A VERDADE, O QUE FAZER ??? 
 
 Você acaba de tomar conhecimento de todas estas verdades, venha a JESUS, pois Ele está de braços 
abertos à sua espera, para mudar a sua vida com muito amor e pronto para perdoar. Basta que você 
renuncie à vida que tem levado a serviço do diabo disfarçado em guias protetores. 
 Se você tomar esta decisão, JESUS diz que, se Ele liberta-lo, verdadeiramente você conhecerá a verdade 
e a verdade o libertará; tudo porque JESUS, só ELE, é a VERDADE o CAMINHO e a VIDA. Isto está 
escrito em João 8:32-36. 
 
 
 
O QUE TODOS OS SALVOS DA UMBANDA, CANDONBLÉ E KARDECISMO PRECISAM 
SABER DEPOIS DE CONFESSAREM JESUS CRISTO COMO SEU SALVADOR PESSOAL, 
RENUNCIANDO TODO JUGO DOS DEMÔNIOS EM SUAS VIDAS. 
  
 

O PRIMEIRO PASSO PARA UMA LIBERTAÇÃO TOTAL É... 
 
1. Fazer do seu corpo um templo do Espírito Santo, e do seu coração o altar, para não acontecer o que nos 
adverte a PALAVRA DE DEUS em Lucas 11:24,25 e 26, como a seguir: "Quando o espírito imundo, 
tendo saído do homem anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: Tornarei para a 
minha casa, donde saí. E, chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai, leva consigo outros sete espíritos 
piores do que ele, e, entrando, habitam ali, e o último estado deste homem é pior do que o primeiro". Esta 
casa só pode ser preenchida com a PALAVRA DE DEUS e a oração. Quando isso acontece, você jamais 
voltará a receber demônios como cavalo e burro, porque você tornou-se agora o TEMPLO DO ESPÍRITO 
SANTO  
   
2. O próprio Jesus nos dá essa garantia, em João 8:36 "Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis 
livres". Em I João 5:18, temos esta garantia: "Aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não 
lhe toca".     
 
3.Quanto às ameaças feitas pelo diabo contra as pessoas que renunciaram a macumba, candomblé, 
kardecismo e outras seitas orientais malignas, Deus nos dá todas estas garantias contidas nas Escrituras 
Sagradas, as quais passamos a enumerar: 
  
 3.1- Pelejarão contra ti mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. 
(Jeremias 1:19); 
 3.2- Eu te porei contra esse povo como forte muro de bronze, eles pelejarão contra ti mas não 
prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar e livrar deles, diz o Senhor.(Jr. 15:20) 
 3.3- Mas o que me der ouvidos, habitará seguro, tranqüilo e sem temor do mal. (Pv. 1:33) 
 3.4-Não temas o pavor repentino nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a 
tua segurança, e guardará os teus pés de serem presos. (Pv. 3:25-26) 
 3.5- A segurança, proteção, que nosso Deus dá aos ex-escravos do diabo se estende até aos nossos 
filhos, porque a maldição já foi quebrada pelo SANGUE DE JESUS. 
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 3.6- Veja esta promessa de Deus aos nossos filhos: "Eu o Senhor, a vigio, e, a cada momento, a regarei 
para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia eu cuidarei dela (ou dele)". (Is. 27:3). 
"Eu contenderei com os que contendem contigo e salvarei os teus filhos” (Is.49:25); 
"Todos os seus filhos serão ensinados do Senhor e será grande a paz dos teus filhos” (Is. 54:13); 
"Toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti, tu a condenarás, esta é a 
herança dos servos do Senhor".(Is. 5417) 
 3.7- Serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários.(Ex. 23:22); 
 3.8- Para que toda esta segurança faça parte de nossas vidas existem condições: LER, OUVIR E 
GUARDAR COM FIDELIDADE E CONFIANÇA ABSOLUTA A PALAVRA DE DEUS; DO DEUS 
QUE NOS TIROU DO JUGO DA ESCRAVIDÃO DO DIABO PARA SERMOS LIVRES E VIVERMOS 
COMO OVELHAS DO SENHOR. 
 3.9- Sê você for estudioso (a) e obediente aos ensinamentos de Deus e viver sob orientação e fé na 
PALAVRA DE DEUS, jamais se submeterá a alguém que queira fazer de você cavalo ou burro de Satanás, 
depois de você já ter se tornado OVELHA DO SENHOR. Deus nos dá grande advertência se, depois de ter 
escapado  
do jugo do diabo, submeter-se novamente ao mesmo jugo, voltando à condição de cavalo ou burro dentro 
das igrejas, a PALAVRA DE DEUS diz: “...melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da 
justiça do que, após conhecê-lo voltarem para trás". A PALAVRA DE DEUS diz que o cão voltou ao 
próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal, como diz certo adágio verdadeiro (II Pe. 
2:20-22); 
 3.10-A PALAVRA DE DEUS nos diz em apocalipse 1:13 "Bem-aventurado aqueles que LÊEM, 
aqueles que OUVEM e GUARDAM as profecias deste livro", 
 3.11- Se você obedecer aos ensinos e viver a Palavra de nosso Deus, jamais voltará a ser cavalo e burro, 
porque agora você é ovelha do Senhor Jesus que diz: "Vós já estais limpos pela Palavra...” (João 15:3) 
 3.12-Aceitar a Jesus é ser membro da família de Deus, como seus filhos, por isto o seu corpo é Templo 
do Espírito Santo e não há mais para a manifestação de demônios a quem você serviu. Estude as Escrituras 
e conheça o Poder de Deus. Esta é a ordem de Jesus (Mt. 22:29). 
 
 
"SÊ FORTE E CORAJÓSO, NÃO TEMAS NEM TE ESPANTES, PORQUE O SENHOR TEU 
DEUS É CONTIGO POR ONDE QUER QUE ANDARES". 

(JOSUÉ 1:9) 
 
 

TESTEMUNHOS PROIBIDOS AOS EX-MACUMBEIROS 
 
1) Ex. 23:13 
Dos nomes de outros deuses não vos lembrareis, nem se ouça de vossa boca. 
 
2) Salmo 16:4 
Os meus lábios não pronunciarão os seus nomes 
 
3) Is. 43:18-19 
Não vos lembreis das coisas passadas, eis que faço coisas novas. 
 
4) Ap. 2:24 
Não transmita as coisas profundas de satanás a quem não conheceu como você. Assim diz o Senhor. 
 
5) Lc.8:39 
A ordem de Jesus é esta: volta e conta aos seus, tudo o que Deus fez por ti. 
 

PARA A HONRA E GLÓRIA DO NOSSO DEUS SÓ ELE DEVE SER GLORIFICADO E 
EXALTADO, NÃO O DIABO. 

  
Irmã Georgina Aragão. 
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OUTRAS LIÇÕES DE AUXÍLIO À CONSOLIDAÇÃO 
 

A seguir, algumas lições  de auxílio à consolidação, com suas respectivas orientações. 
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LIÇÃO  Nº 1: A BÍBLIA , UM LIVRO DE CONSELHOS       
 
PARA O PROFESSOR: 
 Peça aos alunos para listarem 4 ou 5 grandes problemas para suas vidas no momento. 
 
OBS.: Estes textos deverão ser lidos somente no final da lição. 
   
 As listagens certamente incluirão alguns dos seguintes fatores: 
 
- Solidão - I Cor. 13 
- Problemas em casa - Ef. 6:1-3 
- Conflitos sexuais - I Tes. 4:3-5 
- Sentimento de inferioridade - Sl. 139:14,15 
- Mágoa e rebeldia - Pv. 17:1, Ef. 4:29 
- Tentação - Tg. 1:13,15 
- Materialismo - I Tim. 6:9,10,17-19 
- Pensamentos impuros - Fl. 4:8 
- Ódio - Tito 3:3; Jo. 4:20 
- Alcoolismo e drogas - I Cor. 6:18:20 
- Desilusões com a vida em geral - Jo. 10:10b  
 
 OBJETIVOS PRINCIPAIS: 
 Na sua Palavra, Deus nos dá orientação correta para encontrarmos o melhor. 
- Erramos por não conhecer a Palavra de Deus e suas orientações. 
  
 
Perguntas para respostas baseadas na Palavra. 
 
I- Quando Deus criou o homem, seu plano era para que ele fosse feliz e completo? 
II- O que foi que aconteceu de errado com o plano? 
III- Podemos consertar este erro e voltarmos ao plano original? Como? 
IV- Qual deve ser a nossa atitude para sermos transformados e deixar de viver uma vida de frustrações? 
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 LIÇÃO Nº 2: A PESSOA QUE DEUS USA 
 
- Você quer ser usado por Deus? 
 
- Em que área você sente que Deus te usa? 
 
 
1º Ponto: Você precisa florescer onde Deus te plantou. (Sl. 72:7; 92:12) 
  
 O que você entende por florescer?  Lembra-se da vara de Arão? 
(deixar que os discípulos exponham seus pensamentos) 
 
 Vamos estudar a luz da Palavra como podemos ser usados de uma forma mais eficaz por Deus. 
 
TEXTO PRINCIPAL: JOÃO 15 
1) v. 1 a 5 
Unidos com Cristo pela fé, (estar em Cristo significa recebermos todos os benefícios de tudo que Ele fez por nós 
na cruz) 
- O que você entende sobre estar unido com Cristo pela fé? 
 
- Como você pode expressar a presença do Espírito Santo em sua vida? 
 

O Espírito Santo em mim deve ser como a seiva de uma planta, que vem desde a raiz e flui através de seus 
frutos (com vida). 
 
 

2) v. 7 
Uma vida de oração 
- Como está sua vida de oração? 
- Você passa tempo diário em oração? 
 

A oração é a chave para vermos o poder de Deus realizado nas nossas vidas (testemunho pessoal). 
 

 
3) v. 9 a 12 
Obediência e amor 
 
- Como você pode expressar a área de amor e obediência, só a Deus, só aos pais, só aos amigos? 
 

Se houver desobediência, negligência no florescer, Deus não poderá nos usar. A pessoa que Deus usa, é 
alguém que anda em obediência para com Deus e, sabe manifestar seu amor em gestos e ações. 

- Sou eu este tipo de pessoa? 
 
 
4) v. 18 
Disposição para sofrer 
 
- Você tem sofrido gozações, críticas, depreciação na escola ou entre amigos?  
 
- Caso você não passe ou nunca passou por isso, você precisa rever sua vida como cristão. Você tem 
testemunhado? 
 
 
5) v. 26 e 16:13,14 
Cheios do Espírito 
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- Você tem buscado a plenitude do Espírito Santo na sua vida? 
 
- Quantos aqui já foram batizados com o Espírito Santo? (Pedir testemunhos, desafiar aos demais a isto) 
  
 
Conclusão: 
A pessoa que Deus usa é aquela que: 
- Está unida com Cristo pela fé; 
- Tem uma vida de oração; 
- Vive em obediência e amor;  
- Tem disposição para sofrer; 
- Está cheio do Espírito Santo. 
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LIÇÃO Nº 3: AMIZADE - INIMIZADE 
 

 Principalmente na nossa adolescência é que mais necessitamos de amigos de verdade. Mas, onde você 
os tem buscado, dentro da família de Deus ou no mundo? 
Onde você os tem encontrado? (deixar os alunos expor seus pensamentos) 
Na Palavra encontramos vários textos e exemplos de amizade. Pv. 17:17. 
 
- Desejo de ter muitos amigos, perigoso. Pv.27:10    
 
O que você  acha disto? 
 
- Nossa amizade precisa ser proveitosa. Ecl.4:9-10 
 
- Nós temos o melhor amigo. Jo.15:13,14 
 

A Bíblia nos mostra vários exemplos de amizade sincera: I Sam.18:1; I Reis 5:1; II Reis 2:2. 
 Você é fiel nas suas amizades? 
 
 A amizade nos leva a comunhão. Quando você realmente é amigo (a) de alguém, você precisa ser 
sincero e ajudar-lhe em suas dificuldades. 
 Por isso é que para um cristão autêntico é muito difícil ter como seu melhor amigo alguém que não 
conhece a Jesus. Ou então seu testemunho precisa ser revisto; ou ter sua vida transformada. Sl.88:18. 
 
 São os teus amigos trevas? 
 
- Você já passou por alguma experiência, em que pessoas que você julgou ser seu amigo, comportaram-se 

como os amigos de Jó?  (Jó 16:20; 19:19) 
 

TESTE SEU NÍVEL DE AMIZADE 
 

1) Você tem amigos? 
( ) sim      ( ) não 
 
2) Qual a procedência de suas amizades? 
( ) escola     ( ) vizinhança   ( ) Igreja   ( ) ________________ 
 
3) Quando acontece um fato com seu amigo que você sabe que é errado, como você age? 
( ) Não toca no assunto 
( ) Não confronta dizendo o que você pensa 
( ) Diz a verdade, usando o que você sabe 
 
4) Todos os seus amigos sabem que você é cristão? 
( ) sim   ( ) não 
 
5) Se sabem, como você compartilhou com eles? 
 
 
6) Se não sabem, qual o motivo de desconhecerem sua fé? 
( ) vergonha 
( ) falta de vida com Deus 
( ) você acha que eles podem ir para o inferno 
 
7) Defina com suas palavras o que é verdadeiramente um "amigo".  
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LIÇÃO Nº 4: FRUTIFICAÇÃO E FALTA DE FRUTOS 
 
 Na lição passada, pensamos um pouco a cerca da amizade. 
 Nesta lição nós estaremos vendo como podemos frutificar. 
 
Mt.3:8 - A Palavra nos diz que devemos produzir frutos. Mas frutos dignos de arrependimento. 
 
- Você já produziu alguns destes frutos? Está produzindo? (testemunhos) 
 
João 15:16  Jesus lhe escolheu. 
 
Fruto Espiritual - Precisa ser produzido em toda faixa etária da vida. Sl. 92:13,14. (Criança, adolescente, jovem, 
adulto) 
 
 Existem condições para produção do fruto (Reflita se você já passou por essas condições): 
 
Sl. 1:3 - Contato com a Água Viva; 
Mt. 13:23 - Recebimento da Palavra; 
Jo. 12:24 - Morte para antiga vida; 
Jo. 15:2 - Castigo ou poda; 
Jo. 15:15 - Permanência em Cristo. 
 
 Talvez em muitas etapas da vida cristã, você verá pessoas que não produzem nenhum fruto digno de 
arrependimento, nem mesmo tem interesse. 
 Vejamos o que a Palavra nos diz: 
 
Is. 5:2 - Não é culpa do Senhor; 
Mt. 3:15 - Virá o julgamento de Deus; 
Lc.13:16 - O Senhor é desapontado; 
Hb.6:8 - termina em rejeição final. 
 
 
Medite agora: Mt.7:17. 
Entre você e Deus, responda você mesmo: 
- Que tipo de árvore você tem sido? 
- Como você gostaria de melhorar a produção destes frutos? 
 
JEREMIAS 9:23,24 
 
 A Palavra nos dá certa direção, acerca de conhecermos a Deus. 
 
 Responda agora baseado no texto: 
a) A Palavra nos adverte para que não baseemos nossas vidas em três princípios. 
Quais são eles? 
SÁBIO na sua sabedoria; FORTE na sua força; RICO na sua riqueza. 
 
b) Reflita e responda: 
b1) Por que a Palavra faz referência a sábio, forte, rico. Você já viu algum exemplo destes? 
 
 
c) Qual a chave de uma vida de sucesso? 
 
 
d) O que significa para você a expressão "conhecer a Deus"?  
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d) Quais os três fatores que agradam ao Senhor, de acordo com o v.24b? 
 
 

As ações de Deus são perfeitas: 
 

1) Deus está disposto a mostrar sua misericórdia, carinho e amor a qualquer pessoa.(Sl. 143:8) 
 

 
 

2) Deus é justo e nos ensina a respeitarmos os direitos do nosso próximo. (Pv.21:2-3) 
Seus caminhos e juízos têm sido agradáveis a Deus? (Pv.16:7). 
 
 
 
 
3) Deus é reto e, verdadeiro e suas ações conduzem com o seu caráter. (Pv. 4:18, 2:7,8). 
 
 
 
- As ações de Deus são perfeitas. 
 

Leia agora os textos referentes aos problemas, citados no início da lição. 
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FONTES EXTERNAS CONSULTADAS 
 
- Revista G12 
- “Implantando com Eficácia a Visão de Células” – Ministério Internacional da Restauração, Ed. Semente de Vida 


