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Apresentação 
Projeto Filipe 

 

 
 
 

Todos nós temos consciência de que a falta de relacionamentos 
significativos é um dos grandes problemas do mundo moderno. Alguém já 
observou sabiamente que a população cresceu muito, o desenvolvimento 
urbano é magnífico, mas as pessoas estão cada vez mais distantes não só nos 
aspectos geográficos, mas principalmente na falta de relacionamentos 
satisfatórios. A afetividade não está acompanhando o índice do crescimento 
populacional e o amor está esfriando nos corações, até mesmo dentro das 
igrejas. 

 
O Espírito Santo não deixou a 

igreja de Jesus Cristo imersa nessa 
problemática, mas providenciou uma 
série de esclarecimentos 
importantíssimos quanto à 
necessidade urgente do povo de 
Deus voltar à prática das reuniões em 
pequenos grupos nos lares cristãos, 
como acontecia nos tempos 
apostólicos.  

 
 

 
O Reverendo David Youg Cho, por volta dos anos oitenta, foi um dos pioneiros 
a falar sobre este assunto, quando apresentou os chamados cultos nos lares, 
na Coréia do Sul. 
 
Nos anos seguintes vários pastores e escritores internacionais lançaram 
inúmeras publicações apresentando suas experiências com grupos familiares. 
Novos métodos de grupos familiares surgiram rapidamente, alguns funcionais e 
outros inacabados. As apresentações e as formas estruturais dos grupos 
familiares variam de um modelo para o outro, mas os princípios bíblicos 
geralmente são preservados. 
 Os grupos familiares são chamados de células. Esse nome é usado em 
virtude de seu crescimento e multiplicação ser semelhante ao das células do 
corpo humano em crescimento. A palavra Célula relaciona-se  também com a 
terminologia eclesial porque a Igreja deve funcionar essencialmente como um 
organismo vivo, razão pela qual é chamada de O Corpo de Cristo.  
 
 Célula, Grupo Familiar, Grupo Caseiro, Igreja 
nos Lares, Igreja Familiar e outros nomes afins se 
referem ao mesmo agrupamento de crentes.  
 A nossa igreja cedo percebeu a necessidade 
de manter a comunhão dos primeiros dias à medida 



que crescia em número. Hoje os membros da igreja estão distribuídos em 
diversos grupos familiares, que se reúnem semanalmente para comunhão e 
evangelismo.  O Modelo desta forma de agrupamento denomina-se Projeto 
Filipe, em homenagem ao diácono Filipe, um dos primeiros da Igreja. (Atos 6). 
 
 
Por que a Necessidade de Grupos Familiares? 

 Comunhão 
 
 

O homem é um ser social, por isso existe um 
anseio natural em pertencer a um grupo. Fazer 
parte de um grupo de pessoas com interesses 
comuns é pertencer a uma família  e isso parece 

ser algo  motivador e reconfortante.   

Acontece que o crescimento progressivo da igreja 
gera a perda de contato com novas pessoas. Para suprir esta necessidade é 
fundamental o trabalho de grupos menores, os chamados “grupos familiares”.  
O pequeno grupo permite conhecer diretamente a cada um dos que o integram, 
chamando cada pessoa pelo nome, criando oportunidades de relacionamentos 
saudáveis e duradouros. 
 

 Desenvolvimento de Potencialidades: 
Além de conhecer cada integrante pelo nome, torna-se fácil identificar também 
as necessidades de cada pessoa para atendê-la de forma específica.  
O pequeno grupo permite a descoberta de dons, talentos  e habilidades que 
podem ser utilizados para edificação do grupo (canto, literatura, música, etc.) e 
da igreja. Numa reunião geral seria quase impossível identificar um dom no 
meio da multidão; um grupo pequeno é uma escola de possibilidades.  
 

 
Na Igreja Sede apenas um pequeno número de pessoas 
têm chances reais de participação ministerial ou de 
destaque como líder. Muitos talentos, dons e ministérios 
ficam latentes e inertes, desprezados e até sufocados 
pelo grande número de pessoas com qualidades 
semelhantes, dificultando ou até mesmo impedindo as 

oportunidades de crescimento pessoal e ministerial.  
 
 Nos Grupos Familiares esses talentos e dons são vistos com uma maior 
proximidade em virtude do número menor de pessoas. As oportunidades 
ministeriais oferecem espaço para a participação efetiva de todos os membros 
do grupo. Ninguém fica anônimo, todos participam com seus  dons e 
habilidades especiais.  
 

 A Oportunidade de “Dar”: 
Para a pessoa que recentemente você assistiu, o grupo familiar se transforma 
no lugar onde pode começar a dar e não só receber como nas reuniões gerais 



da Igreja (Atos 4:20). O orar por outra pessoa, o convidar gente nova, o 
participar de algumas atividades do grupo, o realizar um chamado, etc., são 
oportunidades que lhe permitem dar do que Deus já lhe tem dado. 
 
 

 Oração Uns Pelos Outros - (Gálatas 6:2 – Tiago 5:16) 
O grupo familiar é o lugar propício para cumprir com a oração intercessória 
porque nele as necessidades pessoais são mais visíveis e compartilhadas. 
Conhecidas as necessidades de um integrante do grupo, as outras pessoas 
passam a orar especificamente por essa causa. O grupo familiar faz com que 
um irmão conheça o problema que o outro está passando e ore por ele. 
 
 
Alguns exemplos práticos para aplicar: 
 

 Lista de orações específicas com o nome e a necessidade de cada pessoa; Todo o 
grupo ora pelos pedidos de oração; 

 

 Realizar um “oferecimento de oração”; pedir que cada participante escreva seu 
pedido de oração numa folha de papel, depois coloque numa sacola, bolsa ou 
caixa; cada integrante tira um pedido e se compromete em orar uma semana, 
todos os dias, por aquela causa. 

 
 O grupo familiar torna possível o acompanhamento pastoral. Com o 
sistema de células é mais fácil o acompanhamento pastoral do crescimento 
espiritual de cada membro da igreja. Num grupo pequeno, além do ambiente 
ser familiar e colaborar para uma comunhão constante e uma participação 
ministerial mais expressiva, torna-se mais fácil o monitoramento das 
necessidades dos participantes, para que as mesmas sejam supridas num 
menor espaço de tempo. 
 
Respaldo Bíblico Para Os Grupos Familiares 

 
No Antigo Testamento encontramos Jetro, o sogro de Moisés, apresentando a 
primeira forma estrutural de grupos familiares. Jetro observou que seu genro 
passava praticamente todo o seu tempo julgando e resolvendo as questões do 
povo hebreu. Isto era muito estafante, pois não restava tempo nem forças para 
outras atividades também importantes. Jetro aconselhou Moisés a dividir o 
povo hebreu em grupos, com chefes (Líderes) de mil, de cem, de cinqüenta e 
de dez para que resolvessem as questões básicas das pessoas. Moisés seguiu 
o conselho de Jetro e daí em diante pode exercer uma Liderança eficaz. (Ex 
18:1-27).  
 
O número “10” 

A tradição rabínica diz que uma Sinagoga só podia ser formada com o número 
mínimo de dez homens.Pesquisas recentes, realizadas por Institutos 
especializados e até mesmo por nossa igreja, mostram que o número médio-
máximo de pessoas que fazem parte de nosso círculo social, gira em torno de 
dez. Seguindo a orientação de Jetro, a tradição rabínica e a nossa realidade 
social, o número “dez” foi adotado como referencial na formação de um grupo 
familiar dentro da visão do Projeto Filipe. 
 



O Novo Testamento e os Grupos 

No Novo Testamento Jesus Cristo nos deixou exemplos em tudo. Ele mesmo 
liderou um pequeno grupo de 12 homens, ensinando-os e passando com eles a 
maior parte de seu tempo e ministério terreno. Havia comunhão, ensino, 
evangelismo e oração naquele grupo apostólico.  Os apóstolos não 
aprenderam na teoria, mas viviam na prática as lições ensinadas por Jesus. Do 
grupo de doze apóstolos Jesus escolheu três – Pedro – Tiago e João – para 
uma aproximação maior. Destes três últimos, havia um que era chamado de 
discípulo amado, João. Houve ainda outro grupo formado por Jesus composto 
de 70 homens.  
 
A Igreja Primitiva se reunia no Templo judeu e nos lares – At 2:46-47; 5:42. Em 
Atos 20:20 a Bíblia diz que Paulo anunciava o evangelho de casa em casa. 
 
No capítulo 16 de Romanos, o apóstolo Paulo faz recomendações e saudações 
a vários líderes dirigentes de igrejas caseiras, conhecidos e treinados por ele 
na Ásia, incluindo o nome de mulheres (Priscila e Áquila, Epêneto, Maria, 
Andrônica e Júnia, Urbano, Trifena e Trifosa, Pérside, Júlia, Febe e outros) At 
16:5.10.11.14.15. 
 
Registro Histórico Dos Grupos Familiares  

Os cristãos primitivos reuniam-se nas casas e no Templo de Jerusalém. Depois 
da destruição do Templo nos anos 70. A.D. os discípulos passaram a se reunir 
em pequenos grupos até meados do III Século.  

 
 
 
Em tempos de perseguição dos líderes judaicos e do 
Império Romano, foi praticamente impossível aos 
cristãos se reunirem em massa. A Igreja viveu muito 
tempo nas catacumbas, florestas e lugares ocultos 
da tirania romana. Mas a Igreja crescia dia a dia em 
números impressionantes, tanto que o Império 
Romano foi obrigado a se aliar ao “inimigo”, uma vez 
que não podia derrotá-lo. 

 
Os pequenos grupos sobreviveram ao comunismo da União Soviética, Polônia, 
Hungria e China. 
 Hoje as maiores Igrejas do mundo estão fundamentadas em grupos 
familiares:  

 A Igreja de Seul (Coréia) – Aproximadamente um milhão de membros.  

 Costa do Marfim – lª Igreja Batista – 150.000 membros; 

 Bogotá – Colômbia – Igreja no modelo G-12-  250.000 membros; 

 El Salvador – Missão Elim –  120.000 membros. 

 
Projeto Filipe – O Nosso Modelo 

O modelo de células, criado e adotado pela CNV – Projeto Filipe - procura 
manter claramente os princípios bíblicos, adaptando sua estrutura funcional às 
reais necessidades de nosso tempo e de nossa cultura. Temos uma estrutura 
flexível, adaptável, em constante avanço e transformação, com o cuidado de 
manter inalteradas suas bases bíblicas. Evitamos o extremo de supervalorizar 



um método – G5, G12, Rede Ministerial, etc. - como também a acomodação 
em qualquer sistema infrutífero.  
 
  
Seja qual for o modelo adotado por uma 
igreja, todos eles apontam para a mesma 
direção: o crescimento numérico e o 
fortalecimento dos participantes. Cada 
membro da igreja deve freqüentar um 
grupo caseiro, pois é nesse meio que a 
igreja se torna mais dinâmica e 
participativa. Os dons naturais e 
espirituais funcionam mais intensamente, o amor e a comunidade cristã fluem, 
as pessoas têm um ambiente para o verdadeiro crescimento; o cuidado 
pastoral se torna uma realidade e a igreja cresce numericamente através do 
evangelismo e integração de novos convertidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Capítulo 1 
Características & Objetivos dos Grupos Familiares 

 
 

 
 
Grupos, Equipes e Famílias. 

Atuar no Projeto Filipe não transforma automaticamente um grupo de pessoas 
em uma família de irmãos. O espaço entre um grupo e uma família pode ser 

identificado numa equipe ministerial. 

O líder deve trabalhar um grupo de pessoas até que ele seja transformado 
numa  família. Isto significa orar, compreender, interagir, comunicar, ouvir, 
responder, ensinar, reconhecer limites, valorizar diferenças, intercambiar 
papéis, disciplinar, etc.  

Na transição de grupo para uma família espiritual nasce uma equipe ministerial. 

As equipes ministeriais não nascem prontas, não acontecem de repente. 
Equipes de ministério são planejadas, desenvolvidas, evoluem por estágios, 
necessitam de muita oração, trabalho e de uma liderança específica; elas são 

influenciadas pelo ambiente, pelo próprio 

grupo e pelo líder.  

 

O trabalho em equipe envolve visão, metas, 
disciplina, dedicação e objetivos na conquista 
de vitórias.  

Uma equipe ministerial parece ser o último 

estágio da evolução de um grupo em direção a uma família de irmãos. 

Um grupo começa com uma reunião de pessoas. Primeiramente temos 
pessoas reunidas por um objetivo maior, uma convocação por um motivo. Uma 

reunião sistemática de pessoas  pode se transformar em: 

 Grupo religioso  

 Equipe Ministerial 

 Família espiritual.   

O foco de um grupo religioso é bem diferente de uma Equipe Ministerial. No 
primeiro a cooperação e participação coletiva é menor, não há esforço conjunto 
e nem unidade representativa; numa equipe ministerial temos pessoas 
comprometidas com um propósito comum e com um conjunto de metas pelas 
quais todos os participantes se sentem mutuamente motivados e responsáveis. 



Numa família temos um só coração e uma só alma. A causa é de todos, os 

esforços são conjuntos; as alegrias e tristezas são compartilhadas. 

O tipo de liderança é bem diferente nos três casos. Os grupos religiosos 
necessitam de  uma chefia forte e claramente focada. As equipes ministeriais 
trabalham com liderança orgânica, com a missão de coordenar a função de 
cada componente. Já as Famílias combinam mais com uma liderança 

servidora.  

O Projeto Filipe existe para: 

1. Ser um lugar onde o aflito, deprimido, frustrado e confuso encontre amor, aceitação, ajuda, 
esperança, perdão, direção e encorajamento. 
 
2. Ser um lugar de acolhimento, de boas vindas aos membros locais e aos convidados 
especiais, à comunhão da igreja, amando, perseverando, aprendendo, rindo, socorrendo uns 
aos outros e vivendo em harmonia. 
 
3. Ser um lugar onde se recebe ajuda para desenvolver a maturidade espiritual, através de 
oração, aconselhamento, estudos bíblicos, discipulado, etc. 
 
4. Ser um lugar  de incentivo ministerial, onde cada participante identifique seus dons e sua 
função na Igreja; um lugar que auxilia cada um a descobrir o seu perfil de servo de Cristo: 
paixão, dons espirituais e estilo pessoal, conferidos por Deus. Pessoas certas nos lugares 
certos pelas razões certas. 
 
5. Ser um lugar de Celebração e adoração a Deus; um lugar de oração, louvor e unção. De 
uma vida cheia do  poder do Espírito Santo. 
 
6. Ser um lugar de discipulado e treinamento de líderes; de crescimento e maturidade 
espiritual; de fortalecimento e edificação na Palavra de Deus. 
 
7. Ser um lugar de comunhão, produzindo relacionamentos profundos e saudáveis, orando 
juntos  e atendendo as necessidades de cada um.  
 
8. Ser um lugar de testemunho vivo do Evangelho integral, onde todos evangelizam e  
compartilham as boas novas de Jesus Cristo, na conquista, integração e capacitação de novos 
discípulos. 
 
9. Ser um lugar de bênçãos, de testemunhos edificantes, de cura divina e de milagres. 
 
10. Ser uma Família profundamente espiritual, comprometida com o amor, com a verdade, 
ética, moral e bons costumes, tornando-se um referencial para os moradores de nossa cidade. 

 
 
 Dentre as principais características visíveis nos Grupos Familiares, 
destacamos as seguintes: 
 
1. Cada Grupo Tem Uma Estrutura Simplificada – A estrutura organizacional do 

Projeto Filipe é simples, fácil de ser administrada. Dez ou mais pessoas 
(crentes e não crentes) se reúnem todas as quintas-feiras, nos lares 
principalmente, ou noutros lugares pré-determinados, para um estudo 
bíblico, onde o líder estrutural é o dirigente dos trabalhos, contando com a 
participação, de um assistente, um co-líder e de toda a instrumentalidade 
ministerial dos demais participantes. O número mínimo para a formação de 
um grupo é de 10 pessoas. Ao atingir o dobro de membros deve ocorrer, 



preferencialmente, uma duplicação. A vitalidade, maturidade, crescimento 
e a duplicação constituem o alvo de cada grupo.  

 

        
 
2. Um Grupo de Comunhão – koinonia - onde as pessoas conversam e 

compartilham suas necessidades. É um lugar de confraternização e amor; 
Os integrantes têm grandes oportunidades de desenvolver relacionamentos 
confiáveis. Os participantes são orientados não somente pelos estudos 
bíblicos, mas pelos testemunhos, amizades e experiências cristãs. 

 
3. Um Grupo de Oração, no qual as necessidades dos participantes são 

apresentadas ao Senhor. Uma reunião familiar é muito aconchegante e isto 
favorece também à formação de grupos de oração, onde o poder de Deus é 
desejado acima de tudo. 

 
4. Um Grupo de Exaltação – Onde o nome do Senhor é proclamado e exaltado 

por meio de louvores e ações de graça; 
 
5. Um Grupo de Edificação – Onde se estuda a Palavra de Deus através de 

reflexões elaboradas pela Igreja Sede, visando a aplicação da Bíblia à vida 
cristã. Um tema específico é escolhido para atender a uma necessidade 
atual da igreja. Durante o período de um mês os grupos familiares estudam 
um assunto e procuram aplicar o conteúdo em suas vivências, solidificando 
a aprendizagem.  

 
 
6.  Um Grupo de Treinamento – Onde cada participante desenvolve seus dons 

e ministérios;  
 

   
 
7. Um Grupo de Discipulado – Onde os novos convertidos são ensinados a 

seguir Jesus. Um lugar de integração e maturidade cristã, onde os mais 
velhos cuidam dos mais novos na fé; 

 
8. Um Grupo de Evangelismo - Onde todos se esforçam para levar outras 

pessoas a Cristo; O grupo torna-se um lugar de pregação da Palavra. O 



Evangelho é compartilhado de tal forma, que o chamado de Deus acontece 
e os convidados são salvos. 

 
9. Um Grupo de Multiplicação – Um grupo em crescimento numérico, cujo 

objetivo é gerar novos grupos. 
     
Os Maiores Objetivos de Nossos Grupos Familiares 

Comunhão e Evangelismo. Ter vida abundante e gerar vidas. Os grupos têm 
como metas: comunhão e evangelismo. Se 
alcançarmos  cada um dos que integram os grupos 
com o compromisso de convidarem pessoas para 
as reuniões semanais, rapidamente acontecerá um 
efeito multiplicador de vidas. 
 

 Vida Abundante - Desenvolver a amizade e o 
companheirismo, fortalecendo a integração e a 
comunhão dos membros do grupo num círculo de 
amor mais familiar. A Maturidade e a sabedoria 
de vida e crescimento espiritual integram essa 
vida abundante. 

 

 Evangelismo - Ganhar almas, salvar famílias no seu espaço geográfico ou na sua 

área de convivência e influência: em casa, no trabalho, na escola, etc. 
             

Começar um grupo não é tão difícil quanto 
mantê-lo saudável. Para que realmente 
cumpramos o propósito da Igreja devemos 
entender primeiramente sua visão. Sabemos 
que a visão é Alcançar nossa Cidade para 
Cristo e que a missão é o compromisso de 
ação para alcançar a visão: trabalhar com 
grupos familiares para que toda a cidade 
tenha um ponto de pregação da Palavra de 
Deus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Capítulo 2 
As Reuniões 

 
  
 

  
 As reuniões do Projeto Filipe são semanais, sempre às quintas-feiras, às 
19:30 horas, nos lares dos participantes ou noutros locais previamente 
escolhidos pelo líder de grupo.  
 

Organizando o tempo da reunião 

Apesar de contar com a autorização do dono da casa para realizar uma 
reunião, não devemos prolongar o tempo de permanência ali. Devemos ser 
rigorosos em cumprir com o horário estabelecido para o começo e para a 
finalização. Quanto tempo é preciso para uma reunião do Projeto Filipe? Em 
média 90 minutos. 
 

 
Certamente que a duração das reuniões pode 
variar de uma semana para outra, conforme a 
necessidade ou ação do Espírito Santo, mas é 
importante que elas tenham um padrão. 
 
O ambiente caseiro proporciona uma 
acomodação mais familiar, onde os 
convidados sentem-se mais confortáveis e 
menos ameaçados da figura de uma igreja no 

sentido tradicional. 
  

Uma sala de estar ou uma varanda com espaço físico suficiente para 
acomodar vinte pessoas é suficiente. É claro que outros fatores são também 
importantes: iluminação, ventilação, acomodação, ausência de barulho e, 
principalmente, a boa recepção. 
 O local de reunião pode variar. Geralmente os participantes oferecem 
suas próprias residências para que aconteçam reuniões sistemáticas. Essa 
rotatividade de locais de encontro, por si mesma, põe dinamismo na 
continuidade do grupo, evitando a monotonia, a mesmice e a conseqüente 
estagnação. Além disso, abre espaço para que todos participem de forma mais 
útil, proporcionando aos membros do grupo o sentimento de cooperação. 
 A variação geográfica das reuniões também contribui para uma melhor 
saturação evangelística, uma vez que diversas regiões da cidade, e não 
apenas uma, são agraciadas com a presença da igreja. Bairros ou ruas sem 
templos evangélicos são favorecidos com a presença de pontos de pregação 
da Palavra de Deus.  
 Com o passar dos anos verificamos que a mobilidade constante dos 
grupos no primeiro mês de formação não é aconselhável. O início de um grupo 
familiar é marcado pela mudança da duplicação e isto inclui: liderança, pessoas 
e lugares, etc. Geralmente o novo grupo necessita de tempo para se ajustar ao 



novo sistema, daí a importância das reuniões acontecerem em endereços fixos 
no primeiro mês da duplicação. 
 O mais importante é que os líderes não esqueçam que as reuniões 
jamais podem perder as características de um ambiente familiar, no qual a 
comunhão e a mútua cooperação são marcas registradas. 
 Dentre as características gerais de uma reunião de um grupo familiar, 
destacamos: 
 
1. Os Estudos Bíblicos são ministrados pelo líder ou por outro membro do 

grupo, capacitado com o dom ou habilidade de ensino.  
 
2. Participação - Cabe ao líder criar oportunidades de participação aos 

integrantes de seu grupo, gerando uma liderança orgânica. As reuniões 
devem ser participativas, com ênfase nos dons e ministérios. Um faz a 
recepção, outro lê, outro dirige o louvor, outro ora ou registra dados, etc. 

 
3. O tempo de cada reunião deve ser em média de 90 minutos. Deve-se evitar 

que as reuniões noturnas ultrapassem às 22 horas, preferindo-se o limite 
cronológico das 21:30 horas. 

 
4. Liturgia – A título de sugestão de um cronograma de uma reunião, 

indicamos o modelo seguinte, o qual poderá ser adaptado livremente pelo 
grupo: 
 10 minutos iniciais – Recepção e diálogo informal; 
 15 minutos – Louvor e adoração; 
 30 minutos – Edificação pela Palavra – Estudo Bíblico; Fórum de 

opiniões e perguntas; 
 15 minutos – Oração Intercessória ou testemunhos. 
 10 minutos finais – Confraternização rápida – Um café, um refrigerante, 

avisos, etc. 
 
5. O ambiente de reunião deve ser informal, mas de preferência que todos 

estejam sentados em círculos, incluindo os líderes para que haja maior 
interação. 

 
6.  Os integrantes devem ser estimulados a trazer um visitante para cada 

reunião, orar por eles e acompanhá-los no processo de conversão 
(discipulado de conquista); O campo de atuação do discipulado de 
conquista limita-se ao círculo de relacionamento de cada membro do grupo. 
Este círculo de pessoas próximas – Oikós – normalmente é em média de 10 
a 15 pessoas. Elas são parentes, colegas de trabalho, amigos de escola, 
etc. A cada semestre, a igreja sede promoverá uma classe especial para a 
Formação de Discipuladores de Conquista. Os interessados devem reservar 
sua inscrição. 

 
7.  O Grupo poderá desenvolver atividades extras do tipo: passeio, laser, 

jantar, vigília de oração, evangelismo, visita a outro grupo, sempre com 
programação prévia comunicada aos coordenadores.  
 
 



Necessidades do grupo e oração:  

 
É o momento de requerer de cada um o pedido 
pela qual desejamos orar, lembre que a oração 
uns pelos outros é um dos propósitos 
fundamentais dos grupos familiares. Aqui 
confrontaremos com um choque de forças 
espirituais contrárias e provocará a manifestação 
do poder de Deus o qual fará com que muitas 
pessoas se cheguem para ver o que Deus está 
fazendo e se integrem ao grupo. Podemos aplicar 
um caderno de oração ou uma caixa para colocar 
os pedidos, alguma outra sugestão ou qualquer 
outra idéia própria do grupo. 
 

Lembro-lhes o exemplo do Gadareno (Mateus 8:28-34), que logo depois da milagrosa 
libertação revolucionou toda Decápolis; também a Samaritana, que logo depois de 
haver tido um encontro pessoal com Jesus pregou a toda Samaria. 
 

Concluímos pedindo a Deus que a lição compartilhada seja gravada nos 
corações e que as pessoas presentes não sejam simplesmente ouvintes 
esquecidos da Palavra, mas praticantes fiéis. (Tiago 1:22-25). 
 
Clamamos por cada necessidade apresentada, rogamos a Deus que Ele 
possa agir nesta mesma semana dando resposta aos pedidos. 

 

 
Oração de entrega a Cristo: Fazer um convite para os convidados para 
que recebam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Essa prática 
é diferente de um Culto na Igreja; não se fará levantar o irmão, nem passar 
adiante, nem repetir diante de todos em voz alta alguma frase, senão que 
os decididos permaneçam um pouco de tempo logo que conclua a reunião. 
Nesse momento, lhes explicará a importante e feliz decisão e os 
apresentará em oração e os guiará para um discipulado de integração. 

 
Conselhos úteis após concluir a reunião: 
 

 É responsabilidade do líder que a casa esteja limpa e em ordem, tal qual estava 
quando começou a reunião. 
 

 Relatório da reunião. É importante que o Líder faça um breve registro da reunião para 
poder fornecer algumas informações ao seu Coordenador, se necessário.  
 

 

O Número de Participantes  

A quantidade de integrantes num grupo familiar varia de região para região e 
de cultura para cultura. Nas pequenas cidades do 
interior de nosso estado, verificamos que os 
grupos funcionam bem com um número mínimo 
de dez pessoas, incluindo os líderes.  Noutros 
lugares é possível o bom desempenho dos 
grupos com um número diferente. 



Como regra geral e modelo sugestivo, o número mínimo para duplicação é de 
vinte pessoas e o máximo de vinte e quatro.  A quantidade de integrantes (10-
20-24) refere-se aos membros do Grupo e convidados assíduos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Capítulo 3 
Material de Estudo 

 
 
 
 
 O bom desempenho dos grupos familiares depende muito da qualidade 
da mensagem pregada, tanto no sentido temático como no aspecto da 
exposição da palavra.  
 
 
 
 
Diante disso torna-se dever da igreja empenhar esforços 
no sentido de discernir os temas apropriados para os 
estudos semanais, atendendo às carências básicas de 
sua membresia. Compete também a cada líder de grupo 
o preparo adequado na apresentação do estudo bíblico.  
  
 
O material didático de cada grupo 

Cada Grupo deverá refletir sobre a pregação anunciada no Domingo pela 
Rádio Vox Dei, durante o Programa Reflexão. Esta mensagem estará 
disponível no site da igreja, na página do Projeto Filipe, em texto e áudio para 
os líderes poderem estudá-la com o grupo. 
Cabe ao líder utilizar, da melhor forma, sua aptidão de ensino e outros dons 
para abrilhantar a explanação dos assuntos abordados na reunião. Cada 
estudo tem um tema específico que deverá ser refletido e compartilhado por 
todos do grupo no decorrer da reunião. 
 

É de suma importância que o estudo seja 
ministrado por alguém com dom ou 
habilidade de ensino, e de modo que 
todos possam participar com opiniões, 
perguntas e testemunhos. 
A explanação do estudo deve zelar pelo 
envolvimento dos participantes. 
 

 
Metodologia de Ensino 
Os estudos devem ser participativos e cheios de princípios bíblicos. Aqui vale 
ressaltar a criatividade e utilização de um bom suporte educacional (didático) 
que possa contribuir para o melhor aprendizado e dinamismo das pessoas 
presentes. 
 
Tomando por base II Timóteo 4:2, nosso modelo didático abraça 5 modalidades 
de ensino: público, direcionado, noutético, gracioso e doutrinário.  

 



“Prega a Palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende,  
exorta com toda a longanimidade e doutrina”. 

  

1.1 Ensino Público - Um apelo à inteligência vocacional - “Prega a 
Palavra”. 
Trata-se do ensino evangelístico. Fazer conhecido o evangelho de Jesus Cristo 
com urgência. Insta... Tem a ver com uma consciência de quem não tem tempo 
a perder. O ensino mostra Jesus, apresenta Jesus e convida as pessoas a 
terem um encontro com Ele. Objetivo: Levar pessoas a Cristo. 
 
1.2 Ensino Direcionado - Um apelo à inteligência racional – “Corrige” com 
a Palavra. Num nível intelectual – Corrige! Objetivo: levar o grupo a pensar. A 
pessoa que ensina, deve demonstrar conhecimento profundo da palavra, 
convencendo com inteligência e sabedoria, no poder do Espírito Santo, a fim 
de revelar aos ouvintes o conhecimento de Deus. Assuntos específicos são 
tratados. 
 
1.3 Ensino Noutético - Um apelo à inteligência moral – “Repreende” na 

Palavra: Tem a ver com o confrontar, chocar e mostrar que o comportamento 
errado, não tem relação alguma com as verdades de Deus ou com a Santidade 
absoluta de Deus. Objetivo: Levar o Grupo à vida cristã autêntica, com 
maturidade, compromisso e santidade. 
 

1.4 Ensino Gracioso - Um apelo à inteligência emocional – “Exorta” na 

Palavra “com toda a longanimidade”: Ou seja, temos que acreditar no trabalho 
do Espírito Santo; temos que acreditar que Deus, é um Deus que fala aos 
corações; que o tempo de Deus não é o tempo do homem. Falar com graça, 
falar ao coração e dar tempo ao Espírito Santo para operar nas pessoas:  

 
 

 É o Espírito Santo que produz verdade;  
 É o Espírito Santo que produz vida; 
 É o Espírito Santo que produz vitória e frutos espirituais. Objetivo: levar 

as pessoas a terem um relacionamento maior com o Espírito Santo 
e com as outras pessoas. 

 
1.5. Ensino Doutrinário - Um apelo à inteligência racional-teológica – “... e 
doutrina”. Tem relação com as verdades que Cristo Jesus viveu, e com o 
conteúdo dos seus ensinamentos. O ensino bíblico deve falar de Jesus e de 
Sua Palavra. Objetivo: doutrinar o grupo e preveni-lo das seitas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Capítulo 4 
A Duplicação de um Grupo 

 
 
 
 

 
 Nenhum grupo familiar pode crescer indefinidamente e permanecer no 
mesmo local, pois a própria estrutura de uma residência não permite que isso 
seja possível. Além disso, percebe-se que um número maior de pessoas tira 
completamente a principal característica de um grupo caseiro que é a 
acomodação em um ambiente familiar. A duplicação de um grupo é sinal de 
crescimento; cria nova liderança, além de permitir a expansão do Reino de 
Deus na cidade. 
 

 
 

 

 Quando e como acontece uma duplicação? Um grupo (apostólico) deve 
duplicar-se naturalmente, quando necessário; a duplicação geralmente 
acontece quando o grupo cresce além das condições de acomodação. 
Geralmente, uma duplicação deve acontecer quando: 

1. Grupo com número suficiente de participantes: 20 ou mais pessoas; 
2. Liderança capacitadora para assumir os trabalhos do grupo missionário 

(novo).  
 
 Os participantes são orientados desde cedo sobre a duplicação futura do 
Grupo como prova de crescimento e vitalidade. O repasse sistemático deste 
propósito gera nos integrantes, alegria e senso de conquista em cada 
duplicação efetivada. 
 Sugerimos que os dez participantes mais recentes (os novatos) 
permaneçam no Grupo Apostólico e os demais integrantes (os veteranos) 
passem a se reunir noutro local, dando início a um novo grupo (Missionário). O 
co-líder do grupo apostólico torna-se o líder do grupo missionário. Esta prática 
é sugestiva e não uma regra estática, por isso cabe ao líder e supervisor a 
análise da melhor forma de duplicação. 
 Não é raro acontecer de um grupo ter o número suficiente de membros e 
se sentir impossibilitado de uma duplicação pela falta de liderança capacitada. 
O grupo pode ter bom crescimento numérico e não ser duplicado pela ausência 
de líderes.Estes casos e outros semelhantes, à medida que forem surgindo, 
serão analisados individualmente pelos supervisores, os quais poderão fazer o 



remanejamento de co-líderes de outros grupos para suprir necessidades 
urgentes.  

 É vital que os líderes comuniquem aos supervisores, com antecedência 
mínima de um mês, as datas previstas para as duplicações, para que haja um 
acompanhamento melhor do processo. 
  

 

Abertura Oficial de Grupos 
Sempre que houver uma duplicação de um grupo novo é importante a 
oficialização desse dinamismo ministerial em uma reunião da igreja, 
preferencialmente nas reuniões de Estudo Bíblico.  

 
 
 
 
 
Nessa ocasião os líderes e membros dos 
Grupos (apostólico e missionário) são 
conhecidos pela igreja e recebem as 
bênçãos da mesma.  
 

 

O Meio Mais Rápido de Duplicação  

O grupo familiar deve centralizar os esforços na evangelização, na seleção e 
treinamento de líderes. Estes dois fatores precisam crescer com mútua 
cooperação: 

1) Evangelização; 

2) Seleção e capacitação de liderança.  

 

Quanto maior o número de evangelistas em um Grupo, maior será o número de 
pessoas salvas e consequentemente maior a probabilidade de crescimento 
rápido e duplicação. Todavia, a duplicação não acontece sem novos líderes.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Capítulo 5 
O Discipulado nos Grupos 

 
 
 

Propósitos: 
 
a) Que o discípulo compreenda a importância e o significado do trabalho em grupos; 

b) Que aplique os objetivos ao trabalho que vai começar. 

c) Que defina as metas evangelísticas para o trabalho que iniciará. 

d) Que cuide para que o inimigo não roube a semente do coração das pessoas. 

e) Que aplique os princípios bíblicos para integrar o novo convertido na comunhão da igreja. 

f) Que ajude cada membro a crescer espiritualmente. 

 
Quais são os objetivos, no discipulado, que devem ter os grupos familiares?  

 Conquistar 

 Integrar 

 Capacitar novos discípulos para Cristo. 
 

 
 
Primeira etapa e propósito: 
I. Conquistar discípulos para Jesus: 
Existem alguns princípios que podemos aplicar para que o nosso grupo cumpra 
com a tarefa de conquistar discípulos. Nosso livro Classe 301 – Discipulado - é 
uma excelente ferramenta de ajuda nesse sentido. 
 
A. Formular objetivos:  

Orar a Deus e estabelecer metas evangelísticas que motivem o grupo a 
trabalhar para alcançá-las. Quando se estabelece metas, começamos a 
materializar os projetos em algo concreto. As metas devem ser alcançáveis e 
não  exagerados para evitarmos o risco da desmotivação do grupo,  caso não 
haja concretização dos objetivos. Mas não devemos ser tímidos, pois 
limitaríamos nossa possibilidade de crescimento. A meta deve ser um desafio 
sensato. Estabelecer objetivos serve também para que o Líder veja se há algo 
que deve ser modificado no grupo para chegar aos resultados propostos. 
 
 



 
Identificar pessoas no Oikos: 
Há três grupos primários onde podemos encontrar  pessoas que não conhecem 
a Deus: 
 
 

 Familiares 

 Companheiros de trabalho e estudo 

 Amigos e vizinhos 
 
Devemos identificar as pessoas a serem conquistadas. Estes grupos são 
formados por pessoas que vemos na forma habitual e constante. Isto nos 

permite estar sempre em volta delas. 
 
 
 
B. Orar persistentemente: 

Comecem a orar como grupo pelas pessoas do seu 
OIKOS para que o Espírito Santo fale aos seus 
corações e os convença da necessidade de aceitar 
a Jesus como o Senhor de suas vidas. 
A oração vai quebrar todo obstáculo posto pelo 
diabo no caminho das pessoas; a oração  é a arma 
que vai nos dá a vitória nesta batalha. 

 
 
 
A Bíblia nos ensina através da 
parábola da viúva e o juiz injusto, a 
não desanimarmos por não vermos 
imediatamente o resultado esperado, 
senão a seguir clamando 
persistentemente, porque sabemos 
que a vitória está do nosso lado (Lucas 
18:7). 
 

 Conceber no coração as vidas a serem alcançadas. Isaías 60:4-5.. 

 Lutar em oração pelas almas para que sejam convencidas de pecado 

e se convertam a Cristo. 

 
C. Convidar as pessoas  

Os que têm receio de ir a um templo, dificilmente se recusarão a ir para uma 
reunião familiar, a um grupo de amigos. A célula pode ser uma ferramenta 
poderosa para ganhar os mais difíceis, fechados e preconceituosos. 
 
D. Motivar a Evangelização: 
Como líder de um grupo, seu entusiasmo e sua dedicação motivam e 
contagiam os demais membros, criando o desejo de compartilhar às pessoas 



de fora, sobre o amor de Jesus; e quanto mais pessoas se envolverem na 
evangelização e discipulado, mais serão ganhas para Cristo! Devemos ser 
exemplo de amor e dedicação pelos que não conhecem a Cristo. 
 
 
E. Faça do Grupo Familiar  um centro de manifestação do poder de Deus: 
 

 Provocar o choque de forças espirituais contrárias. Exemplo: 
Maremoto, encontro de duas correntes aéreas, uma fria e outra 
quente. O orar pelas necessidades, provocará a manifestação do 
poder de Deus. Exemplo: Gadareno, todo Decápolis; a Samaritana, 
toda Samaria. 

 Buscar a presença de Jesus.  
 
O orar pelas necessidades dos novos convertidos - o mover da mão de Deus 
fará que muitas pessoas se acheguem para ver o que Deus está fazendo e se 
integrem a esse grupo. Não duvide em confiar no poder de nosso Senhor 
Jesus. 
 
O segundo propósito é: 

 
II. Integrar os novos convertidos 

O que acontece quando um visitante ou um freqüentador assíduo se decide 
para Cristo numa reunião de um grupo familiar? Esta pessoa será discipulada 
por um membro do próprio grupo através de um método denominado de 
discipulado de integração. A iniciativa de discipular pode partir de um membro 
que tenha alguma afinidade (idade, profissão) com a pessoa convertida. Não 
havendo iniciativa de nenhum dos veteranos na fé, o líder estrutural, na sua 
visão maior, poderá indicar alguém capacitado para esse ministério. O material 
do discipulado é fornecido pela igreja, assim como o treinamento dos 
discipuladores, que acontece em classes especiais todos os anos. 

  

Discipulado de Integração 

Os novos convertidos devem ser integrados rapidamente na comunhão da 
igreja e os grupos familiares são os responsáveis por essa integração. Para 
que isso aconteça com êxito pleno é preciso: 

 
I - Treinamento de Equipes 

 
 

 Convocando – Os líderes de 
grupos familiares devem participar de 
um treinamento intensivo de 
Discipulado de Integração, promovido 
anualmente pela liderança da igreja. 
 

 Indicando - Biblicamente todo 
cristão deve ser um discipulador. 
Infelizmente há empecilhos que 



neutralizam a prática do discipulado: doenças, falta de escolaridade, 
despreparo bíblico, tipo de trabalho, etc. Por isso é que os líderes de 
grupos familiares devem indicar as pessoas qualificadas para o 
treinamento de discipulado de integração, de acordo com a vontade 
pessoal, os dons, padrão de vida cristã e disponibilidade de tempo.  

 

 Renovação – A cada ano a liderança do Grupo Familiar deve 
providenciar uma reciclagem e/ou renovação da equipe de discipulado; 

 

 Delegando Responsabilidades – Cada grupo familiar e cada discipulador 
em particular são os responsáveis pelo discipulado de integração da 
Igreja, desde a data da conversão dos novos convertidos até a 
cerimônia do batismo, ocasião em que os novos discípulos de Cristo 
serão entregues aos cuidados de novos discipuladores, na classe de 
membresia. 

 

 Discipulado de Integração - Transcurso 
 
1 Atendimento na hora e após a decisão do novo convertido a Cristo; 
2 Fonocontato em 48 horas; 
3 Visita domiciliar; 
4 Acomodação do novo convertido no Grupo Familiar e Classe de Batismo; 
5 Curso Bíblico semanal domiciliar. 

 

II - Tarefas do Discipulador  
 Cada discipulador assume a responsabilidade de: 
 Estar de prontidão no momento do apelo do pregador para que as 

pessoas presentes se convertam ao Senhor Jesus; 
 Caminhar até o novo decidido, prestando-lhe assistência em 

solidariedade, apoio, oração; Parabenizá-lo pela decisão gloriosa de 
seguir a Cristo. 

 Contactar com o novo decidido no final do culto para entregar uma 
literatura cristã gratuita e solicitar telefone para contato; 

 Telefonar para o novo convertido nas próximas 48 horas dando as 
boas vindas à igreja; perguntar se é possível uma visita para lhe 
apresentar um curso bíblico; 

 Fazer uma visita, na casa do novo convertido, durante aquela 
semana; 

 Apresentar o Curso Bíblico Discipulado e convidar o novo convertido 
para freqüentar as reuniões da Classe de Batismo (MK). 

 Prontificar-se para acompanhar o novo convertido, nos primeiros 
dias, às reuniões de MK e Projeto Filipe. 

 

Resumindo o processo de |Integração 

De que modo podemos conservar a semente da Palavra no coração das 
pessoas que conquistamos para Jesus? Como integrá-las na comunhão da 
igreja? 
 



 
 
A. Acompanhando os novos convertidos: 
É preciso anotar os dados pessoais de uma pessoa que pela primeira vez vem 
ao grupo; pedirmos seu nome e telefone; devemos nos preocupar em 
estabelecer um novo contato com esta pessoa através dos seguintes meios: 
 

 
 

 Chamado telefônico: é a forma mais habitual, pegar o 
telefone e fazer uma saudação. Isto gera no recém-convertido 
uma imagem de haver encontrado um grupo de pessoas que se 
preocupa com ele. Talvez se sinta pela primeira vez importante 
para alguém. Se adiarmos uma ou outra vez a chamada, a 
pessoa pensará que, como em outras ocasiões, que ninguém se 
interessa por ela. A chamada ajuda a animá-la em sua fé. 
 

 Visita Domiciliar: não deixar que o diabo ponha obstáculos que cortem o vínculo do 
novo convertido com o grupo familiar e igreja. Se o novo não consegue vir às reuniões, 
o grupo vai até ele e ali compartilha da Palavra de Deus; com essa atitude  talvez 
alcancemos outras pessoas que Deus possa haver preparado para ouvir da mensagem 
de salvação. 

 
 
B. Criando laços de companheirismo e amizade:  
Lentamente a pessoa nova começará a sentir que os amigos que antes tinha, 
estão se afastando dela. Também sentirá que há muitas conversas que não 
pode participar e muitos lugares onde não pode acompanhar os seus antigos 
amigos. 
 

 
 
 
É por isto que o Grupo Familiar deve 
proporcionar algo grandioso capaz de firmar o 
novo convertido no Caminho: novos amigos 
cristãos. Deve encontrar algo mais que um 
mestre que lhe ensina a Bíblia, deve achar 
pessoas com quem possa compartilhar uma 
conversa, um time de futebol, fazer compras, um 
café, um sorvete, uma pizza, etc. 

 
C. Enviando Os Novos Convertidos Para as Reuniões da Igreja: 
Devemos integrar as pessoas desse grupo à Igreja. Já conhecendo o líder e 
outras pessoas do grupo será mais fácil para o novo convertido aceitar o 



convite de vir a igreja. Nosso objetivo deve ser que cada integrante do grupo 
assista as reuniões gerais da Igreja pelo menos uma vez por semana. 
 

A ministração intensa do Espírito Santo durante os Cultos na Igreja, o liberam 
de culpas, e de ataduras que o diabo utiliza para apartar a quem se decidiu 
seguir a Jesus. O novo convertido amadurecerá espiritualmente na comunhão 
da igreja; alcançará em poucos dias o que de outra maneira ele levaria meses 
ou talvez anos. 
 
D. Demonstrando amor e cuidado: 
Encontrar no grupo amor e cuidado fará que a pessoa queira seguir 
pertencendo a esse grupo. Cada pessoa está desejando encontrar este tipo de 
sentimento e não há em nenhuma parte fora da igreja, por isso a célula tem 
que ser este lugar ondel o convidado ou o novo convertido se sinta tão bem 
que deseje que chegue logo o dia da próxima reunião. 
 
A terceira contribuição dos Grupos Familiares no Discipulado é o auxílio na 
capacitação de discipuladores. 
 
Capacitação 
Os novos convertido precisam ser capacitados por um discipulado de 
formação. 
Fazer discípulos é formar vidas, é alcançar que uma pessoa reproduza o 

mesmo caráter de Cristo. 
 
 
A. Ministração Semanal: 

A ministração que semanalmente temos 
nos grupos  alcançará este objetivo. O 
Espírito Santo trará convicção ao novo de 
atitudes incorretas, de práticas que devem 
ser abandonadas, e logo começará a ver 
em sua vida o fruto do Espírito. Esta 
ministração é realizada ao compartilhar no 
grupo dos ensinamentos das lições 

bíblicas, dos testemunhos, comunhão e das orações. Devemos ser os canais 
que Deus utiliza para chegar ao íntimo de suas vidas, com uma palavra de 
alento, de exortação; ter sempre uma palavra de Deus específica para cada 
vida. 
 
B. Curso de Discipulado de Capacitação: 

A pessoa nova convertida está com o desejo de buscar mais de Deus e de 
capacitar-se para ser parte da visão. O Líder deve incentivar os novos 
convertidos a freqüentarem a Classe 301 – Discipulado de Capacitação - a fim 
de que sejam formados como discipuladores. O Discipulado consegue 
promover o crescimento pessoal e a frutificação ministerial, outros discípulos 
são conquistados. 
 
 



Devemos motivar os novos convertidos para que façam a Classe 301 e logo 
sigam os passos sucessivos. Isto ajudará a moldá-los como discípulos. 
Receberão o conhecimento doutrinário para seguir crescendo e ao mesmo 
tempo se interiorizarão da visão da igreja e da posição que poderá ocupar 
nesta visão. 
 
 
Enviar 
Quando o discípulo chega a esta etapa, já tem se formado na sua vida um 
pouco do caráter de Cristo. Nós fizemos discípulos, agora falta dar o último 
passo para pôr fim a este ciclo que automaticamente dará início a um novo. 
Devemos conquistar discípulos e integrá-los na comunhão da igreja, mas há 
algo imprescindível: enviá-los para que sejam eles que se encarreguem de 
levar adiante esta tarefa, começando com o primeiro propósito de Conquistar 
almas. 
 
Para  chegar a este ponto há algumas coisas que podemos fazer para preparar 
o discípulo: 
 
Delegar tarefas do Grupo: 
Podemos delegar a tarefa de organizar uma atividade, levar um presente, 
entregar um convite ou outro serviço. Coisas assim farão com que o discípulo 
adquira experiência, permitindo ao Líder uma avaliação de desempenho e 
crescimento, até que esteja no ponto de liderar um novo grupo. 
 

A. Convidá-lo para que acompanhe um Discipulador em uma 
visita: 

Esta atividade ajudará a estabelecer contato com pessoas não 
convertidas, para saber como tratá-las, como se deve falar e 
administrar situações inesperadas que se apresentem. 
 

Ao criar a oportunidade de participação na visita, 
podemos avaliar o comportamento do discípulo 
cooperador. Observamos seu compromisso, 
dedicação, zelo, amor, maturidade, conhecimento 
bíblico, expressão, etc. 

 
B. Envolvê-lo no trabalho de integração dos novos 
convertidos  na igreja: 

O novo convertido ainda está em formação por isso 
sua conduta não é tão distante das pessoas não 

cristãs, daí a importância dele no discipulado de integração. Aqueles 
que são conquistados para Cristo se sentirão mais a vontade se 
recebidos e tratados por pessoas que falam a sua própria linguagem. 
Ninguém melhor para ser um cooperador do discipulado de integração 
do que um novo convertido comprometido. 
 
 
 
 



Conclusão: 

Se entendermos o espírito deste trabalho e não só a fórmula, veremos como 
Deus proporciona o crescimento espiritual. Todos crescem de forma saudável, 
as pessoas e os grupos. Como resultado a cidade vai sendo conquistada para 
Cristo. Cada vida alcançada é um território acrescentado ao Reino. 
Lembre-se que nossa visão é esta Cidade para Jesus. Sem dúvida é um 
grande desafio, mas Deus é quem chamou e capacitou. Em frente! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Capítulo 6 

Trajetória de Um Grupo Familiar 
 
 
 
 
 O que normalmente se espera de um grupo familiar é que ele cresça de 
forma saudável e seja duplicado sistematicamente. Infelizmente, há fatores 
diversos que prejudicam e impedem o crescimento de um grupo..  
 

 
 

 Um grupo familiar pode deixar de existir? Sim, mas só em último caso. 
Na verdade cada grupo está passível de associação, duplicação e extinção.  
 

 Associação - Grupo ativo, funcionando com menos de 10 participantes, por um 
período de 1 ano, deverá ser associado a outro grupo; 

 Duplicação - Grupo ativo, com 20 ou mais participantes será duplicado; 

 Extinção - Grupo já associado e com membresia inferior a 10 pessoas, por um 
período contínuo de 1 ano, poderá ser extinto, conforme avaliação do 
supervisor. Havendo extinção (último caso), cada participante será orientado 
no sentido de freqüentar outro grupo do Projeto Filipe, de livre escolha. 

 
 Os supervisores farão tudo que for possível para manter um grupo 
saudável, todavia, assim como no processo natural do corpo humano, algumas 
células morrem e outras novas nascem, podemos esperar que alguns grupos 
deixem de funcionar na forma estrutural. O mais importante é saber que não há 
perda orgânica, ou seja, a comunhão continua no Corpo de Cristo, pois os 
participantes de um grupo extinto são remanejados para outros grupos dentro 
da mesma igreja. 
 
Associação de Grupos - Integração 
O grupo com freqüência inferior a 10 pessoas, por um período de 1 ano, deverá 
ser associado com outro grupo a critério do supervisor. Outra medida passível 
de aplicação neste caso é introduzir pessoas novas no grupo, que sejam, 
preferencialmente, comunicativas, simpáticas, dinâmicas, criativas e 
evangelistas.   
 
 
 



Associação de Grupos Semelhantes em Situação de Risco 

Havendo dois grupos com freqüência inferior a 10 pessoas, os mesmos 
poderão ser associados? Não, a experiência tem nos mostrado que há um 
melhor aproveitamento quando a associação é feita com um grupo saudável, 
de maior número de participantes. 
 
Quando um grupo já associado permanecer por um ano com menos de 10 
participantes, há indícios de uma liderança inadequada. Nesse caso, o 
supervisor poderá optar por: 

a) Realizar uma nova associação com um grupo maior; 
b) Inserir novos membros, remanejados de grupos mais saudáveis, como 

última tentativa de sanar o problema; 
c) Promover uma substituição na liderança; 
d) Liberar os integrantes.Cada pessoa buscará um novo grupo para se 

congregar. 
 

 
Crescimento Saudável  
Para ter êxito em nosso grupo e multiplicá-lo temos que levar em conta que 
devemos buscar uma estratégia, planejar, motivar e agir.  
 

Paulo menciona em 2 Timóteo 2:2-6 o 
seguinte: 
 

“E o que de minha parte ouviste, através de muitas 
testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e 
também idôneos para instruir a outros. Participa dos 

meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. 
Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios 
desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer àquele 

que o arregimentou. Igualmente o atleta não é 
coroado, se não lutar segundo as normas. O lavrador 

que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos.” 
 
 

A. Buscar a estratégia de Deus. (Josué 1:1-18, Josué 6:1-5). 

 

 Ter o desejo de uma estratégia de Deus. 

 Orar. 

 Ler a Palavra. Buscar exemplos bíblicos. Meditar muito na leitura. 

 
B. Esquadrinhar toda a fonte, sobre a estratégia: 

1. Personagens Bíblicos – Livro de Atos 

2. Livros Cristãos – Formação constante – Autodidata. 

3. Livros seculares e cursos. 

4. Compartilhar experiência de outros irmãos mais crescidos. 

 
 
 



C. Planejamento:  

 
Definição: “Processo de predeterminação de um curso de ação, dentro de um 

tempo e de um espaço determinado”. 
É o que se vai fazer, traçar objetivos e alcançar. Dedicaremos logo um tempo 
também para explicar como planejar. 
 
Exemplos Bíblicos: Davi planejou o templo (1 Crônicas 22:7, 28:11-19). José 
planejou o armazenamento de alimentos para a escassez do Egito (Gênesis 
41). Deus planejou nossa salvação, (Efésios 1:4). 
 
 
D. Comunicar a estratégia e envolver pessoas: (Josué 1:10-18, Josué 6:6-

8). 

 Reunir-se com o grupo de trabalho. 

 Conhecer cada integrante do grupo. 

 Contar como Deus nos guiou para a estratégia. 

 Incentivar cada um a ser parte da obra de Deus. 

 Manter os laços da comunicação abertos com cada integrante da equipe. 

 
E. Organizar-se para o trabalho: 

Colocar as pessoas correspondentes a cada tarefa e função. 

1. Tomar o planejamento inicial. 

2. Localizar cada pessoa numa tarefa determinada. 

3. Estabelecer claramente as tarefas e responsabilidades de cada um. 

4. Determinar e planejar o tempo que se dedicará. 

 
F.Trabalhar incansavelmente. Aproveitando cada oportunidade. 

 
Crescimento Teomático 

 
Apesar de todos os esforços e avanços humanos, o crescimento real de um 
grupo familiar, de acordo com os princípios do Reino, é aquele que é dado por 
Deus, chamado aqui de crescimento Teomático. 

 
Sabemos que todas as coisas existem por meio de Deus e que  tudo que se 
possa referir está direta ou indiretamente relacionado com Ele, mas dentro 
deste universo maior existe a participação humana, a responsabilidade 
pessoal, o esforço e a dedicação de cada crente em servir a Deus de tal 
forma que seu crescimento seja contínuo e tenha como alvo a plenitude da 
estatura de Cristo. 
 
Atitudes que promovem um Crescimento Teomático: 
 



 
 
 

Quatro atitudes resumem o que todo grupo familiar deve fazer para que 
aconteça o  crescimento que vem de Deus. 
 

1. Variedade 
2. Instrução 
3. Discipulado 
4. Adoração 

  

VIDA: Variedade – Instrução – Discipulado – Adoração. 
A vida saudável de um grupo familiar depende basicamente dessas quatro 
práticas. Compete aos líderes observá-las sempre, zelando pela presença 
delas em todas as reuniões.  
 
 

 
Estes passos formam um processo simples 
do trabalho a ser desenvolvido pelos líderes e 
por cada participante de um grupo familiar. O 
SISTEMA de VIDA aqui apresentado põe 
todos os participantes com as mesmas 
oportunidades de servir e trabalhar para o 
Reino de Deus, ao mesmo tempo em que 
contribui significativamente para o 
crescimento saudável dos grupos. 

 
Variedade 
Iniciar novos métodos, inventar dinâmicas, idealizar atividades de que ainda 
ninguém se deu conta da necessidade, criar reuniões jamais imaginadas, etc. 
Tudo isto está associado à criatividade e ao espírito inovador. Criatividade é a 
capacidade de gerar alternativas para se chegar a um objetivo. Quanto mais 
criativo, mais alternativas, quanto mais alternativas, mais possibilidades de 
escolhas inteligentes e de objetivos concretizados. 
 
Cada reunião deve  zelar pela variedade. A rotina enfraquece a motivação; a 
falta de opções e de criatividade nas reuniões promove o desinteresse das 
pessoas; se não houver uma mudança, aos poucos o grupo começará a dar 
sinais de apatia  e de morte.Tudo isso pode ser evitado com a variedade, 
inovações, criatividade, movimento! As pessoas gostam e precisam de 
movimento, novidades, surpresas e coisas afins. 



 

 Rotatividade dos Locais das Reuniões -  Dar oportunidade a todos os 
membros do grupos para que ofereçam suas casas para as reuniões 
semanais. Disponibilizar dois irmãos para auxiliarem no preparo de cada 
reunião.      

 

 Participação Coletiva – Dar oportunidade para outras pessoas 
participarem das celebrações  com seus dons e talentos. Não concentrar 
as oportunidades somente para uma ou duas pessoas. Estimular todos 
para sejam participantes, criando situações que tornem isso possível. 

 

 Reuniões Diferenciadas – Dentre todas as reuniões do mês é possível 
introduzirmos uma reunião especial; uma noite de comunhão; uma noite 
de testemunhos; uma reunião de dinâmicas e lanche; uma celebração 
de louvor e oração, etc. O Líder poderá optar em dividir o tempo da 
reunião em duas partes. 

 

 Divulgação dos Grupos –  Os líderes e participantes devem divulgar 
seus grupos junto à igreja e às pessoas de fora. Cartões de visita, 
cartazes, adesivos, marcadores de páginas, anúncios das reuniões em 
rádios, etc.  

 

A criatividade é o âmago da inovação e os líderes são as principais fontes de 
criatividade nos grupos familiares. Os líderes devem inovar o tempo todo, isto 
é, precisam reinventar-se a cada dia. Enriqueça-se seu grupo com a 
diversidade. A inteligência faz parte de um conjunto, ela está ligada ao 
emocional, à visão global, à comunicação. Todo mês, compre um livro ou 
revista que você nunca leu. Vá a um restaurante ou loja diferente. Não perca a 
oportunidade de conversar com novas pessoas. Conheça uma localidade 
diferente. Aproveite a cultura. Tenha um hobby. Descubra o prazer do novo. A 
busca de experiências e estímulos novos é fundamental para que seu cérebro 
crie um repertório capaz de gerar idéias inovadoras.  

O importante é que haja variedade, movimento, novidade, criatividade nas 
reuniões, além de encontros, vigílias de oração, retiros, caminhadas, passeios, 
etc.  
 
Instrução 

A instrução num grupo familiar é dupla: líderes e participantes devem ser 
instruídos com a Palavra de Deus.  
 

 Seleção de Líderes e Candidatos à Liderança -   Selecionar aquelas 
pessoas que praticam os valores cristãos e que possuem dons 
aplicáveis diretamente na condução de um grupo familiar: ensino, 
hospitalidade, pregação, evangelismo, serviço, etc. Indicar estas 
pessoas aos coordenadores para serem treinadas num Curso de 
Liderança, de preferência num retiro espiritual.  

 



 Reciclagem e Comunhão dos Líderes – Os líderes devem participar das 
reuniões mensais com os Coordenadores e de um curso semestral de 
reciclagem de liderança, promovido pela igreja, preferencialmente num 
mini retiro espiritual, num ambiente de comunhão, onde os testemunhos 
sejam manifestos como ferramentas de incentivo.  

 

 Estudo das Lições – A pessoa responsável pela ministração do estudo 
bíblico deve zelar pelo seu preparo adequado na Palavra e pela 
transmissão dos valores e princípios apresentados  na lição. É 
importante que o palestrante tenha o dom ou habilidades específicas 
para o ensino. O palestrante deve ensinar a Bíblia de maneira clara, com 
exemplos práticos, aplicáveis ao dia-a-dia das pessoas; Apresentar 
desenhos, figuras, gráficos; ilustrar o tema do estudo com um 
testemunho, uma história lida ou uma pequena encenação teatral ou 
apresentação em vídeo.  

   
 
Discipulado 

Tudo que aprendemos de Jesus deve ser repassado a outros cristãos. Nossas 
experiências, conhecimentos, doutrinas, princípios espirituais, valores morais e 
testemunho de fé são transmitidos de cristãos mais maduros aos mais novos, 
possibilitando sucessão ministerial e crescimento espiritual. 
 

 Conquista, Integração e Capacitação – o Discipulado começa com a conquista 
de um novo discípulo para Jesus, prossegue com a integração do novo irmão 
na comunhão dos santos na igreja e tem o seu clímax com a capacitação 
bíblica e espiritual do novo discípulo para que seja comissionado a fazer o 
mesmo com outras pessoas. É preciso demonstrar um carinho especial aos 
novos convertidos, ensinando a Palavra como a um filho. 

 

 Ensino de Valores: Transmitir mediante todos os meios possíveis (mensagens, 
estudos, discipulado, testemunho, cânticos, etc.) os valores cristãos 
apresentados na Bíblia Sagrada.   

 

 Desenvolver relacionamentos saudáveis – Gerar novas amizades, manter a 
comunhão com todos. Os nossos contatos amigáveis são excelentes 
oportunidades de repassarmos princípios cristãos. Nossas atitudes falam mais 
alto do que as palavras. 

 

 Aplicação imediata dos valores ensinados em cada lição: Praticar os valores 
cristãos tão logo sejam ensinados ao grupo. Formar bons hábitos a partir dos 
ensinamentos de vida cristã. Velar pelo bom caráter.    

 

O Líder precisa conhecer muito bem os integrantes de seu grupo. Não 
podemos realizar um bom grupo familiar se não conhecermos as pessoas que 
fazem parte dele. É imprescindível levar em conta as necessidades e 
características dos membros do grupo familiar. 
 
O Líder deve conhecer as seguintes áreas da vida dos integrantes do grupo: 

 Características Físicas: Idade, sexo, saúde, etc. 

 Características Psicológicas: Perfil, memória, análise, reflexão, etc. 



 Características Sociais: Experiências, relacionamentos, disposição de 
servir, etc. 

 Características Intelectuais: Conhecimento, habilidade, inteligência, etc. 

 Características Espirituais: Maturidade, iluminação, discernimento, 
unção, etc. 

 

Para a elaboração e eficácia dos grupos os líderes devem levar em conta as 
necessidades dos liderados. O crescimento pessoal começa à medida que 
estas necessidades são satisfeitas. 
 

Exemplos:  

 Estabilidade econômica; 

 Pleno desempenho vocacional e profissional; 

 Reconhecimento social e trabalho; 

 Experiência espiritual; 

 Amizades estáveis; 

 Auto-superação e auto-realização; 

 Serviço nos diferentes ministérios da igreja; 

 Outros. 

 
Adoração 

É de suma importância que cada grupo familiar reconheça a importância da 
adoração a Deus. A adoração é a expressão de nosso amor a Deus. Sem a 
comunhão com Jesus em oração e louvor não é possível vida saudável, nem 
crescimento espiritual. Todos os participantes, independentemente de qualquer 
outra coisa, são chamados para serem verdadeiros adoradores.  
 
Dedicar um tempo apropriado para o louvor, 
adoração e oração a Deus. 

 Buscar pessoas qualificadas para a 
condução do louvor e da adoração a Deus.    

 Preparar cânticos que expressem o 
momento, as necessidades ou vitórias.  

   
 

Conclusão 

Fomos chamados para uma grande tarefa: Alcançar esta Cidade para Cristo. 
Para isto necessitamos planejar e ordenar o trabalho. Cada coisa tem seu 
tempo, (Ec 3). Há tempo para orar e preparar-se e outro tempo para trabalhar. 
Busquemos primeiro a estratégia que Deus tem para nosso grupo e não 
desperdicemos tempo e nem esforço para alcançá-lo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Capítulo 7 
Filipão: Encontro Mensal 

 
 
 

 
 No Projeto Filipe há reuniões ordinárias e extraordinárias. As reuniões 
semanais são chamadas de ordinárias. Além delas, há duas reuniões 
extraordinárias: 
 

1ª) Filipão - Um encontro especial na última quinta-feira de cada mês, sob a orientação 
dos coordenadores; 
 
2ª) Pastoral - Um encontro especial, com todos os grupos da igreja,  sob a orientação 
pastoral. 

 
 
Compete a cada supervisor o roteiro do Filipão 
alusivo ao conjunto de grupos sob sua liderança. 
Este encontro mensal pode incluir vigílias de oração, 
encontros, jantares, confraternizações, retiros, 
cultos, visitas, programas de evangelização, noite de 
testemunhos, seminários, cursos, treinamentos, 
visitas, exibição de filmes, etc.  
 

Quando necessário, os pastores convocação todos 
líderes do Projeto Filipe para uma reunião 
extraordinária, a combinar.  
Este encontro envolve todos os grupos do Projeto 
Filipe. As reuniões geralmente são de comunhão e 

instrução, podendo variar conforme as necessidades do momento.  
 
 
Reunião Administrativa 
Os supervisores deverão agendar uma reunião periódica com os líderes dos 
grupos sob a sua supervisão para avaliação dos trabalhos e adoção, em 
comum, de solução de problemas e estratégias de crescimento. Se houver 
impossibilidade de um líder comparecer à reunião, o substituto imediato 
(assistente ou co-líder) será o seu representante. 
 
É missão do supervisor não somente acompanhar os trabalhos dos grupos, 
mas empenhar esforços para apresentar recursos didáticos para os líderes: 
dinâmicas, técnicas de comunicação e relações humanas, assim como 
quaisquer informações e práticas que visem à edificação e o crescimento dos 
grupos familiares.  
  
Os supervisores podem apresentar suas sugestões pessoais entre si, numa 
reunião prévia, selecionando as melhores contribuições para repassá-las aos 
líderes de grupos. 
  



Os supervisores também devem sugerir inovações e técnicas de 
aprimoramento de liderança. Anualmente os supervisores promovem um curso 
de capacitação de liderança, destinado especificamente aos líderes. 
  
 
Planejamento 

Cada líder de grupo deve buscar a direção de Deus em oração, preparar as 
lições, estudar assuntos adicionais para ilustrar os assuntos abordados, 
preparar a recepção dos convidados, etc. Sem planejamento adequado não há 
possibilidade de sucesso!  

 Participar de um encontro (Filipão) de cinco grupos, sob a mesma 
supervisão, na data agendada pela CNV; 

 Participar de um encontrão com todos os grupos da igreja, sempre que 
convocados pelos pastores; 

 Os líderes devem participar periodicamente de uma reunião de 
planejamento com os supervisores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Lição 8  
O Que Impede O Crescimento  De Um Grupo 

 
 

Estamos trabalhando para alcançar a Cidade, é preciso fazer isto “com 
decência e ordem”. As pessoas gostam de orientação e tudo aquilo que pareça 
desordenado, confunde e desmotiva.  
 

 
1) Um grupo é tão forte quanto a sua 
liderança. 
2) Um grupo é tão forte quanto o membro 
mais fraco.  
 
Esta última afirmação pode parecer vazia de 
significado, mas na verdade  expressa a 
importância que o líder deve dar ao Fator 
Mínimo em seu grupo. Chamamos de Fator 
Mínimo o ponto que necessita de 

crescimento para se ajustar ao tamanho dos demais componentes do grupo. 
 
Muitas vezes nos encontramos com problemas que travam o crescimento de 
nosso grupo familiar, trabalhamos arduamente e não atingimos os resultados 
esperados. Há várias razões pelas quais um grupo se detém, porém sempre 
que identificamos o porquê do problema nos daremos conta que existe um 
Fator Mínimo, um ponto fraco, vulnerável, que precisa de cuidados especiais. A 
boa notícia é que feita a identificação do Fator Mínimo é possível mudar o que 
freia o crescimento do grupo.  
 
As principais causas do não crescimento saudável de um grupo são: 
 

 Grupos sem liderança preparada;  
 Negligência nos trabalhos; rotina; reuniões sem brilho;  
 Grupos fechados, sem agregação de novas pessoas; 
 Falta de liderança orgânica; poucos participam; 
 Estrutura e ambiente inadequados para uma reunião.  

 
I. Liderança não identificada com a visão da igreja: (1 co 1:10) 

Esta causa pode vir do líder como do dono da casa. Já vimos  qual é a visão da 
igreja, se o líder tem outra visão, seu trabalho não será efetivo. É como cantar 
fora do tom no meio de um coral. É evidente que esse grupo não poderá 
funcionar, crescer e desenvolver-se como os demais. 
 

É fundamental que o grupo esteja unido na visão da Igreja, trabalhando em prol 
do mesmo objetivo. A Visão da Igreja é repassada aos diversos grupos de 
vários modos: 
 



As Lições: 

As lições que se dão nos grupos ajudam a conseguir a unidade da visão da 
Igreja. Cada pessoa que está integrada a um grupo familiar do projeto Filipe 
conhece quais são os princípios e a direção que Deus está dando a igreja 
através das lições estudadas semanalmente. É como a corrente sanguínea 
que circula por todo o corpo e faz que realmente todos recebam o mesmo 
alimento. 
 
Metas em Comum: 
Cada grupo recebe de seu líder as metas que a igreja e os grupos familiares 
devem alcançar e os passos a seguir para poder cumpri-los. 

 
 
II. Quando o líder não leva uma vida de santidade: (2 co 7:1) 
A santidade é uma qualidade indispensável para o líder, pois lhe permite ter 
comunhão com Deus e ser usado como canal para o fluir do Espírito Santo. 
O grupo sempre é um reflexo do que é o líder, se este não vive em santidade, 
não tem comunhão com Deus, o grupo começará a refletir isso, não ganhará 
almas, começará a ter problemas de estagnação e redução de membros e 
culminará na extinção total do grupo. 
 
III. Quando o líder ou o dono da casa não aceitam a autoridade delegada: 
(1 Ts 5:12s) 
 
O princípio de sujeição a autoridade é fundamental  para que o grupo possa 
funcionar corretamente. 
O centurião que se aproximou de Jesus para pedir-lhe pela saúde de seu servo 
segundo relata Mateus 8:5-13, entende esse princípio, porque o mesmo vivia 
no exército do qual era parte. Ele disse a Jesus: 
 
“Eu estou debaixo de autoridade e tenho autoridade sobre os meus 
soldados”. 
 
Se não sabemos ser submissos a uma autoridade como uma conseqüência 
lógica, não vamos ter autoridade para decidir os assuntos no grupo que nos 
cabe liderar. 
 
IV. Quando o líder não se prepara adequadamente na palavra: (2 tm 2:15) 
O líder deve ser um contínuo leitor da Bíblia, mas além de preparar a lição do 
dia, deve estudar constantemente a Bíblia. 
Conhecendo o que Deus diz poderá dar conselhos justos e com segurança, 
impedirá que infiltre qualquer doutrina errônea e alimentará adequadamente o 
seu grupo. O inverso, o não conhecer a palavra, gerará um líder com dúvidas, 
inseguranças, temores e um grupo que, por não estar bem alimentado se 
encontrará débil e enfermo. 
 
V. Quando o líder  falta ou chega tarde nas reuniões: 

Esta atitude diminui a autoridade do líder e ao grupo remove o desejo de vir. 
Os integrantes começam a chegar em horários diferentes criando um clima de 
desordem. Não há como um grupo avance desta maneira. O Líder deve ser o 
primeiro a chegar e o último a sair. 



 
VI. Quando o líder constantemente dá um ensinamento diferente da lição: 
Se o líder se afasta de maneira constante do tema compartilhado, o grupo não 
terá um ensinamento correto e isto fará que não cresça corretamente. 
 
VII. Lugares inadequados: 
Quando um grupo se reúne num lugar não adequado – apertado, sem 
ventilação, exposto ao barulho, com muita agitação de crianças, sem cadeiras 
suficiente, etc. – estará desanimando os participantes. 
 
Além disso, o local da reunião deve ser esclarecido e mapeado para que todos 
possam chegar à reunião com rapidez e segurança. 
 
VIII. Quando se permite que pessoas alheias a visão da igreja ou pessoas 
que vivem em pecado tomem o controle do grupo: (1 tm 6:20-21; rm 14:1) 

 
Como a reunião do grupo é aberta, podem vir pessoas de outras igrejas com 
outros pensamentos ou outro espírito e, se tomam a frente, confundirão os 
demais integrantes. 
 
Na qualidade de líderes devemos encorajar o diálogo e a participação, porém 
sempre estar atentos a não perder o controle do que se fala, nem permitir que 
comentários alheios a visão da igreja sejam falados no grupo familiar. O grupo 
familiar não é o lugar apropriado para se discutir doutrina. É um lugar de 
comunhão e evangelismo. 
 
IX. Quando se permite a fofoca e a murmuração: 

Vemos na Bíblia um exemplo, quando Miriã e Arão murmuraram contra Moisés, 
imediatamente foram castigados. Inevitavelmente um grupo será afetado se 
permitirmos a fofoca ou a murmuração. 
 
Na qualidade de líderes devemos zelar pela excelência ou do contrário teremos 
um grupo que nunca conseguirá avançar. 
 
X. Fazer da célula um grupo isolado, separado do resto da igreja: 

A igreja é o corpo onde todos os membros necessitam uns dos outros, porque 
não podemos nos isolar do grupo. Um membro separado do corpo, seca. 
Devemos integrar cada pessoa do grupo à comunhão da igreja. 
 
XI. Quando só um membro do grupo conquista discípulos: 
Como líderes, temos que motivar cada um dos que participam do grupo para 
que convidem seus amigos, vizinhos e familiares. Se o evangelismo depender 
de apenas uma pessoa, o grupo terá problemas sérios depois da duplicação. 
. 
Conclusão 
Guardemo-nos dessas atitudes negativas. Examinemos cada dia nosso 
coração. Há amor genuíno por aqueles que o Senhor nos confiou? Somos 
capazes de amá-los apesar de suas reações?  
 



Você líder está disposto a deixar em segundo lugar as suas necessidades 
pessoais para atender às do Grupo? Se o nosso amor está intacto, nossa 
célula não terá maiores impedimentos porque assim que aparecerem os 
problemas, teremos a força necessária para solucioná-los. 
 
Não permita que nada lhe desanime, Deus está do seu lado e Ele quer contar 
com você para cumprir com a visão da Igreja. Os pastores e o oficialato desta 
Igreja acreditam que o Senhor Jesus fará grandes coisas através da sua vida. 
Vá em frente e quando se sentir desanimado  siga adiante, a Missão se 
conquista passo a passo, com fidelidade e dedicação. Esta cidade lhe espera. 
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