
GUIA DE COMPARTILHAMENTO PARA AS 

CÉLULAS 

“Fazer Discípulos de Jesus, capacitando-os a se reproduzirem com frutos abundantes e permanentes”. 

Propósito da Igreja do Evangelho Quadrangular em Alves Dias 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Removendo os rótulos negativos.  
Mensagem ministrada na Igreja Quadrangular em Alves Dias – SBC. em 08 de Março de 2020. 

www.ieqalvesdias.com.br 

 Por Ivaldo Teles 
 

João 1: 43-46  
 

 

 

Estamos num processo de transição de uma Igreja tradicional de programas para uma Igreja em Células. 

Você já deve saber que toda mudança, por si só gera resistência. As pessoas são resistentes a mudanças! 

Filipe convidou Natanael a conhecer Jesus e ele naturalmente resistiu de imediato o convite! Por quê? 

Porque havia um rótulo negativo tanto para Nazaré quanto para com os moradores que ali viviam, pois Nazaré era 

uma região desprezada pelos Judeus. A exclamação de Natanael foi: “Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?”.  

Sem titubear, sem discutir, Filipe não desanimou e desafiou Natanael dizendo: Vem e Vê! Simples assim! 

Comparativamente falando, a visão celular e as reuniões das células são também negativamente rotuladas, 

principalmente por aqueles que ainda não conhecem o maravilhoso valor da comunhão dos santos. Salmos 133: 1-3. 

E para quebrar estes rótulos negativos, iniciaremos o Ano da Transição lançando o Projeto: Vem e Vê!  
Vem e vê é muito mais do que um convite para frequentar uma célula ou Igreja, é o desafio de levar pessoas a um 

encontro pessoal com Cristo, além de conduzir e impactar a Igreja rumo à transição definitiva para visão celular.  

Vejamos alguns rótulos negativos que juntos poderemos remover: 
 

1. Remova os rótulos negativos sobre você: Os rótulos negativos sobre nós tem algumas fontes: 

a) Nosso inimigo satanás: Nosso inimigo satanás é mestre em rotular negativamente as pessoas 

dizendo: Você não é filho de Deus, você é um derrotado, fracassado e indigno pecador!  

b) As outras pessoas: Muitos rótulos que carregamos foram colocados pelas pessoas que nos 

conheceram e que passaram pela nossa vida como Pais, irmãos, amigos, professores, líderes 

espirituais, etc. E são tantos rótulos negativos que passamos a acreditar neles e agir de acordo.  
c) Nós mesmos: Quantas vezes nós colocamos rótulos negativos sobre a nossa vida e dizemos:  

“Eu não consigo”, “eu sou muito fraco para essas coisas”, ou “eu tenho muita dificuldade de 

aprender”, “eu não tenho o perfil para dirigir uma célula e realizar coisas grandes”.  
Vamos juntos remover todos os rótulos negativos que cercam nossas vidas e ministério!  

As células definitivamente são a força da Igreja nas casas e juntos poderemos e certamente 

removeremos os rótulos negativos que eventualmente existam em nossas células, Igreja e ministério.  

2. Remova os rótulos negativos sobre os outros: (v.46) - Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?  

Foi a pergunta de Natanael a Filipe. Quem nascia na Judéia desprezava os galileus, os samaritanos e os 

nazarenos, rotulando-os de impuros, pobres, ignorantes, e sem visão, etc. Um preconceito avassalador 

pior do que os nordestinos sofrem em São Paulo, os coreanos no Japão ou os brasileiros nos EUA. 

As vezes nós mesmos rotulamos alguns irmãos dizendo: “Aquele irmão não serve, ele é infrutífero.”  

O problema é que nós podemos estar perdendo verdadeiros matadores de gigantes como Davi.  

Davi foi um exemplo de alguém que se recusou a aceitar os rótulos que colocaram sobre ele e também 

foi alguém que soube retirar os rótulos colocados na pessoas pela sociedade.  

Na equipe de Davi na Caverna de Adulão, só tinha gente rotulada negativamente. I Samuel 22: 2. 
Davi os tornou “Os valentes de Davi” e foram feitos chefes dos poderosos. I Crônicas 11: 10. 
Josué recebeu uma ordem de Moisés para preparar pessoas para guerrearem contra os 

experimentados soldados amalequitas. Êxodo 17: 8-9.  

Tudo o que Josué tinha nas mãos eram homens sofridos e maltratados pelos anos de escravidão no 

Egito. Josué então começou a escalar o improvável time de guerreiros: Ceguinho, mudinho, louquinho, 

caolho, manquinho, corcunda e por aí vai...Josué simplesmente não refugou ninguém. O resultado?  

Quando Moisés erguia as mãos no monte o povo vencia e quando abaixava o povo perdia. (v.11). 

Arão e Hur sustentaram as mãos de Moisés em fervoroso clamor de oração e a vitória veio. (v.12 e 13).  

A nosso igreja e as nossas células são um verdadeiro quartel general em clamor de oração formando 

os improváveis em guerreiros valentes e valorosos para o crescimento do reino de Deus. Vem e Vê! 

Questões para o compartilhamento: 

a) Quais rótulos são piores: Os que satanás põe, os que as pessoas põem ou os que colocamos em nós mesmos?  

b) Davi e Josué recusaram os rótulos! Alguma vez você já perdeu “um matador de gigantes” por causa de rótulos?   

Quebra Gelo: Você já teve alguma espécie de bloqueio por conta de um rótulo negativo colocado em sua vida? 

PROJETO VEM E VÊ: Leia o Projeto, entregue o cartão de concordância dos três nomes.  

Faça um momento profético, declarando novas vidas, pessoas sendo batizadas e a multiplicação das Células.  


