
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 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noss 

A importância da unidade na igreja em célula! 

Mensagem ministrada na Igreja Quadrangular em Alves Dias – SBC.15 de Março de 2020. 

Por Cássio Reis 
 

TEXTOS: Gênesis 11:1 e 6 – Mateus 12:30 – João 17:21 
INTRODUÇÃO: Quando falamos de unidade nossa mente deveria entender que para se atingir um objetivo, ou alcançar um 
resultado quando o que vai ser realizado não tem como ser feito sozinho, que a unidade é o único caminho. E na semana passada 
nós tomamos conhecimento que este ano é um ano que nós estamos apostando nele e o chamando do ano da transição da IEQAD 
em uma comunidade que viva o principio de uma igreja em Células. Mas para que isso aconteça de verdade se faz necessário que 
todos tomem conhecimento da importância desta transição, da razão ou das razões para transição. Porque se isso não acontecer 
dentro da maioria de nós, isso pode ser ou se tornar apenas um sonho, apenas um projeto. Um projeto que pode sucumbir e não 
sair do papel. Nesses textos nós percebemos esse princípio da unidade de modo muito claro, percebemos neles a sua força e seu 
poder. E o primeiro deles nós mostra que: 
1. Deus imprimiu em nós quando fomos criados esta capacidade de realização por meio da unidade (Gênesis 11: 1 e 6). 

O texto no seu verso 1 nos diz que em toda terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. E quando existe uma única 

linguagem apenas um modo de falar, todas as relações e construções da vida se tornam prósperas e vitoriosas. E quando pensamos 

em nosso sonho, e qual é o nosso sonho? Nosso sonho é viver em uma igreja em que seus membros sonhem e desejem de verdade 

mudar sua sociedade, mudar a vida das pessoas que convivem com eles. Servir de luz para iluminar seus caminhos, cuidarem delas 

até que elas cresçam para poder cuidar de outros, ou seja, fazer discípulos que se reproduzam com frutos verdadeiros que 

permaneçam. E isso é possível? Sim, mas quando se fala a mesma linguagem sempre. Note o que Deus diz sobre isso: “Eis que o 

povo é um, e todos tem a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer”  

(11.6). A força da unidade da igreja em células é que não haverá restrição para nosso intento em ganhar muitas almas para o 

Senhor Jesus. 

2. Não tem como vivermos em cima do muro achando que podemos deixar de escolher e decidir por um lado ou outro (Mateus 

12:30). Jesus deixa clara a impossibilidade de passamos na vida com neutralidade ou mesmo em cima do muro. A vida não nos 

permite essa neutralidade. Jesus diz nesse texto que aqueles que não eram favoráveis a ele permanecendo em cima do muro 

estavam pendendo para o lado contrário. Ele é muito claro “Quem não é por mim é contra mim, quem não ajunta espalha”. Ai 

dirão: “mas eu não sou contra e não sei o que decidir”, e nessa posição deixamos o lado contrário extremamente confortável em 

sua posição.  Jesus sonhou com uma igreja que crescesse e que muitas pessoas tivessem suas vidas mudadas pelo poder do 

evangelho e fizessem parte dessa igreja. Afinal de contas será que Jesus morreu em vão? Será que a morte dele e entrega dele por 

todos foi um ato sem importância? Não foi Jesus quem afirmou? “Sobre esta pedra (que era ele mesmo) edificarei minha igreja, e 

as portas do inferno não prevalecerão contra ela” (Mt. 16:18). Portanto esse é o nosso desejo, o desejo de Jesus em ver uma 

igreja que entenda a razão de ser igreja. 

3. Sem unidade podemos apenas estar sonhando um sonho que será utopia (João 17:21). E é justamente aqui que deve existir 

mudança de valores. E valor é o que você temos dentro de nós, é aquilo ou um conjunto de regras que julgamos ser importantes.  E 

quando eu olho para o que Jesus diz aqui eu vejo a importância que ele dava ao princípio da unidade. É nessa hora que devemos 

deixar de sermos meninos e nos tornamos homens que foram sendo modelados em Jesus e por meio da sua palavra.  No verso 14 

Jesus diz: “Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são mundo como também eu  não sou” (Jo 

17:14). O mundo odeia discípulos de Jesus, e é exatamente por isso que eu não posso achar que sou neutro nessa guerra. Mas 

Jesus afirma no verso 21 que o sonho de muitos discípulos, o sonho de muitas vidas transformadas e mudadas para melhor, só 

pode ser realidade se vivermos a unidade verdadeira. Ele é categórico: “A fim de que todos sejam um; e como és tu, ó Pai, em mim 

e eu em ti, também sejam eles em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste” (v.21). Sem isso não existe crédito na 

mensagem do evangelho, sem isso não existe sucesso e conquista de vidas em uma igreja que deseja ser uma igreja em células, 

que é nada mais nada menos a extensão da igreja nos casas e lares, onde deve ser manifesto o cuidado, o zelo, a misericórdia, e o 

amor por meio de Jesus e sua palavra.       

Conclusão.   

Eu termino me lembrando do salmo 133 que nos revela o ambiente e qual o espírito onde habita a benção de Deus hoje e sempre.  

“Ali, ordena o Senhor a sua benção e vida para sempre” (Sl 133:3). 

 

 
Reflexões para compartilhamento: 

 

a) Você entendeu qual a razão de ser uma igreja em célula?  

b)  Participar de uma igreja em célula tem abençoado você? 


