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COMO POSSO MELHORAR O COMPARTILHAR NA MINHA CÉLULA? 

Por Pr. Jorge Henrique 

 

“O período de compartilhamento é fundamental para a edificação 

dos membros da célula. Nesse momento, o líder deve pedir a cada 

irmão que compartilhe aquilo que Deus falou com ele durante a 

ministração da palavra ou algo que tem acontecido em sua vida 

naqueles dias”. Manual da Visão de Células, Aluízio A. Silva, Pág. 
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O CORAÇÃO DA CÉLULA... 

Você sabe compartilhar uma lição da célula? Essa é uma pergunta extremamente importante, 

pois parece a tarefa mais difícil do mundo, e na realidade é uma etapa que precisa ser gerada em 

nossos corações para ser compartilhada com aqueles que nunca ouviram a mensagem do Rei, e 

nem mesmo tomaram posse do efeito de sua mensagem. 

Sobre a palavra na célula, ao preparar você precisa aprender/meditar ao ponto de ruminar 

“saber fazer boas perguntas ao texto” o que veio no momento de seu preparo pessoal, isso fica bem 

esclarecedor sobre a questão do tempo de preparo, que será o fator preponderante. 

O que de fato todos os líderes querem é que os participantes participem, exponham os seus 

corações, impressões, suas reflexões profundas, suas experiências de vida, conhecimento bíblico... 

Esse é o agir do Espírito Santo, através da vida dos meus irmãos!!! Seria maravilhoso se todas as 

células sentissem a presença de Deus, não? 

Antes eu devo perguntar sempre: O QUE DEUS FALOU COMIGO??? O QUE ESTÁ 

QUEIMANDO EM MEU CORAÇÃO??? - Você só conta uma piada se você riu!!! 

Aqui na PIBVIVA os textos já são preparados pelo pastor presidente, facilitando os trabalhos 

do líder de célula, outras igrejas utilizam as pregações dominicais, na semana que precedem a célula. 

Não importa o emprego da seleção do conteúdo da mensagem, porém o planejamento e o empenho 

são o mesmo. Não esquecendo que todas as células compartilham do mesmo estudo, trazendo 

unidade a grande celebração “Igreja de Duas Asas”. Entretanto, respeitando a particularidade de 

cada célula: sexo, idade. 

O momento do compartilhar precisa deixar de ser um momento chato da célula, aonde só um 

fala, por isso, os ouvintes precisam de espaço para expor seus pensamentos, e o líder precisa estar 

atento para pegar algumas falas que precisam dar atenção especial na vida da ovelha, esse momento 

também pode ser trabalhado em momentos distintos (maior intimidade). A célula precisa ser um local 

descontraído, dinâmico e divertido. 

No preparar do compartilhar o grande segredo não é decorar o texto, não é saber teologia, 

não é ler todos os comentários bíblicos, mas saber fazer boas perguntas, administre bem o tempo, e 

para isso, use questões que têm a ver com o contexto de vida de cada um; deixe o Espírito Santo 

conduzir esse momento na sua vida, permita-se ser como vaso de barro (II Cor 4). É verdade que o 
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momento da célula serve de ensino da palavra de Deus, no entanto, use as questões para o convívio 

de sua célula, que alinhem questões do seu grupo, mesmo que gerem dúvidas. 

Tem um momento na célula que todos querem evitar e o silencio é constrangedor!!! 

Mas você precisa perguntar se todos se conhecem, se todos tem liberdade para expor aquilo 

que Deus está tocando. É necessário que você conheça o nível de comunhão da sua célula. 

Quanto maior a intimidade do grupo, maior fluência e menos momentos de silêncio haverá, 

mas se a célula é nova você pode trabalhar dois participantes (co líderes) para estimular a interação 

ou até mesmo direcionar algumas perguntas caso o silêncio persista. 

Meu desejo aqui é potenciar o que você de certa forma já está fazendo. 

 

1. DIRETRIZES PARA COMPARTILHAR A PALAVRA 

- Não pressione ninguém a orar, falar ou compartilhar. Isso pode afastá-los. 

- Não deixe que os membros levantem assuntos irrelevantes, mas somente sobre o 

aprendizado do estudo ou até mesmo algo que está enfrentando em sua vida. 

- Estimule o compartilhar de problemas, lutas pessoais, sonhos, conquistas. Aonde há 

interação os vínculos são firmados. 

- Desestimule palavras pessimistas ou negativas. 

- Nunca permita discussões doutrinárias!!! Há uma grande diferença entre debate 

doutrinário e vivências pessoais. 

- Não permita que uma pessoa monopolize o tempo, falando excessivamente, mas seja 

sensível ao Espírito para enxergar se não é um problema mais grave. Outro caminho é interromper 

educadamente e dar continuidade ao assunto em outro ambiente. 

- Não permita que um irmão exponha ou fale do outro; o que está em pauta é “EU”. 

- Não tente ter todas as repostas. Caso não saiba, é melhor dizer que vai perguntar aos 

pastores e na próxima oportunidade trará a resposta. 

- A regra geral para o líder é: Esteja sempre alegre e bem-humorado nas reuniões! Isso 

quebra a tensão, no entanto, seja também humano compartilhando suas dificuldades. Só saiba o que 

pode e não abrir, pois você deve estar sob mentoreamento, para que não esteja só no meio das lutas 

espirituais. 

Se você já venceu o medo de compartilhar uma lição de célula, parabéns!!! 

Talvez esse momento seja comparado até mesmo com as experiências de apresentação de 

trabalho na escola. 

No início, uma barreira é estabelecida pelo nível emocional, fruto de sua mente, mas é 

extremante prazeroso e gratificante compartilhar, além disso, todo o direcionamento é do Espírito 

Santo de Deus, pois Ele continua a revelar o seu propósito de salvação de casa em casa (Atos 2.42). 
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Creio que a dependência do Espírito Santo de Deus é um fundamento a ser considerado para 

o sucesso da vida da célula, ainda que tenhamos o seguinte pensamento: Preciso fazer algo para 

Deus. Acabando dessa maneira descobrindo algumas barreiras e frustrações, no entanto é 

imprescindível t0irar o meu “EU” e colocar Cristo no centro da vontade, Ele dá o direcionamento e 

visão. Devemos olhar sempre para Jesus Cristo! 

Quando nós tiramos o nosso eu de cena, o GRANDE EU SOU aparece. 

“E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa 

vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por 

isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias 

por amor de Cristo. Porque quando estou fraco então sou forte”. 2 Coríntios 12:9-10 

 

Vamos analisar, as técnicas são importantes e precisam ser consideradas e aperfeiçoadas, 

porém elas não podem substituir o poder do Espírito Santo de Deus, o consolador (Jo 16), Ele é quem 

convence o homem do pecado da justiça e do juízo, para isso, você deve ter um planejamento de 

tempo para criar uma intimidade profunda com Espírito Santo. Semanalmente esse mover e 

direcionamento do Espírito Santo devem conduzir nossas mentes e o compartilhar. Por isso, técnicas 

naturais de eloquência nenhuma têm o poder de tocar um coração e inspirar vida, a não ser pelo 

poder de Deus (1 Cor 2.4-5). 

Creia que através do andamento da célula, Ele pode trazer algo revelador e a célula pode 

receber de Deus algo fantástico, levando a sua célula a mergulhar no Espírito, e fazendo assim uma 

reviravolta na dinâmica do compartilhar. 

Para o compartilhamento de uma palavra na célula é necessária a morte do nosso EU interior. 

É necessário que nós saiamos de cena para que Cristo resplandeça e gere vida na célula, quando 

entregamos tudo nas mãos Dele, aí as coisas acontecem. 

 

2. A REALIDADE QUE NÃO É VERDADE 

Ao ser desafiado a compartilhar um estudo algumas pessoas sentem dificuldades e podem 

até dizer: É difícil, eu não consigo, é impossível... 

Fato curioso é que a despeito do nível social, cultural e econômico a resposta geralmente é 

sempre a mesma. Por que não motivamos de forma natural? Porque há uma mentira plantada pelo 

tradicionalismo de algumas Igreja e que de alguma forma está cauterizada em algumas mentes e 

precisa ser repreendida! Creio que todos podem compartilhar e profetizar (1 Pd 2.9). 

Por isso, sempre desafie outras pessoas e se surpreenda!!! (Êxodo 4.10-12). 

 

3. A MELHOR FORMA É FAZER PERGUNTAS 

1. Perguntas envolvem – As pessoas estão mais interessadas no que elas têm a dizer no 

que elas têm a ouvir. É impossível envolver pessoas sem fazer perguntas. No final de cada parágrafo 

escreva algumas perguntas para facilitar o compartilhar. 

2. Perguntas edificam relacionamentos – Boas perguntas ajudam os irmãos a se 

conhecerem e a aprofundarem o relacionamento. A partir das respostas poderá ocorrer uma 

identificação com a história do outro, as pessoas se compadecem com outras realidades, há um 
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crescimento muito natural no grupo. Quando somos conhecidos e conhecemos o outro, os medos e 

constrangimentos desaparecem. 

3. Perguntas revelam necessidades – O líder precisa conhecer as necessidades 

emergentes de cada participante, lembre-se você é um pastor. As perguntas revelam ainda o grau 

de maturidade dos irmãos. 

 

COMO ELABORAR BOAS PERGUNTAS 

Todo o líder de célula precisa ser um especialista na arte de fazer perguntas. Com o intuito 

de integrar, porque não podemos deixar nenhuma pessoa excluída do compartilhar. É claro, não se 

assuste! Com o tempo você pega uma habilidade, para isso, será preciso criar o hábito. 

1. Boas perguntas precisam ser ampliadas. 

2. Boas perguntas não inibem a reposta. 

3. Boas perguntas estimulam a honestidade 

Conforme o Pr. Aloízio, da Igreja Videira, é melhor perguntar: O quê? Qual? Como? DO 

QUE PERGUNTAR O POR QUÊ. 

É melhor perguntar, por exemplo: Como você se sentiu? QUE POR QUE VOCÊ SENTIU? 

Parece um pouco invasivo. Responder os porquês é difícil e quase sempre polêmico. 

Mas, quando perguntamos: “O quê?”, “Qual?” ou “Como?” a resposta é quase sempre pessoal 

e prática. É um estimulo à honestidade. 

4. Boas perguntas produzem novas perguntas 

Perguntas amplas estimulam as opiniões e as experiências, além de favorecerem o 

pensamento e a aprendizagem. 

Um dos objetivos do compartilhar é que as pessoas possam também abrir eventuais 

dificuldades pessoais e buscar ajuda na célula, por exemplo, pecado: pornografia, homossexualismo, 

jogatinas, outros vícios. 

Cuidado!!! 

Uma das maiores barreiras à honestidade é o medo das fofocas. Se as pessoas perceberem 

que algum membro da célula não é confiável, eles jamais se abrirão ali honestamente. 

Não permita a presença dos “amigos de Jó” - Eventualmente, alguns irmãos bem-

intencionados são muito rápidos em oferecer diagnóstico. E assim, em vez de ajudar acabam 

acusando o companheiro de célula. Dizendo: você não tem orado o suficiente, o diabo está oprimindo 

você... Ao invés de colocar fardo o objetivo é tirar o fardo em um ambiente favorável. Imagine ainda, 

alguém expondo uma doença, e alguém diga que é por conta de pecado!!! Ou ainda, que está com 

dificuldade financeira, e alguém afirme que é por conta de não ser dizimista. 

Fique atento!!! 
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4. COMO VENCER A INCREDULIDADE DO PARTICIPANTE NÃO CRENTE DA CÉLULA? 

Uma palavra para o coração do líder – Já que não estamos pregando e nem fazendo escola 

dominical particular, uma coisa fica em nossos corações “andamos por fé” e ainda continuamos 

racionalizando o que Deus está fazendo, pois é a razão que mede o nível da nossa fé. Por exemplo, 

Deus pode te dar ousadia para fazer um apelo!!! Satanás cria possibilidades para você desacreditar 

no mover do E.S, por isso você precisa pedir por discernimento no Espírito para entender as 

incredulidades do seu grupo (faça grupo de oração com participantes crentes e maduros). 

Uma palavra para o coração do visitante – Como explicar que o mar se abriu, se não for pela 

fé, mas Deus pode se manifestar em sua vida, na realidade já está, para isso, você precisa clamar, 

crer, ter fé em Cristo Jesus. 

 

DICAS 

Aqui estão expostos alguns princípios para potencializar seu compartilhar: 

Dica 1 – Sente-se junto com a sua célula - O púlpito foi projetado para ajudar na visualização 

dos frequentadores, por isso, não fique em pé, faça de tudo para criar um ambiente informal. 

Isso mostra que você é igual a eles, ainda que seja um pastor, líder de célula. Isso também 

faz que as pessoas fiquem à vontade para dar suas opiniões, e desse jeito estabelecer mais vínculos. 

 

Dica 2 – Faça Perguntas Diretas e Indiretas - Não podemos nos esquecer das interações 

com o grupo, esses são os momentos mais proveitosos da célula, e à medida que expõe uma verdade 

cada um tira suas próprias impressões de modo muito particular, mas você não está ali apenas para 

ensinar e ministrar, você está ali para uma edificação mútua em amor, através de revelações que o 

Senhor dá para todos os membros da célula, a partir da diversidades dos dons (1 Cor 12). 

É muito importante que você faça perguntas Diretas e Indiretas no meio do compartilhamento 

de uma palavra para célula. 

A abordagem indireta é o tipo de pergunta na qual faz com que os todos os membros da 

Célula se identifiquem com a questão sem fazer uma conexão direta com o líder da Célula ou com 

alguém que esteja de acordo com a sua crença, o foco está na pergunta!!! Exemplo: Quem aqui é 

filho amado do Pai??? A resposta não poderá ser diferente e será positiva; além disso, faça o 

participante falar algo sobre a sua resposta. 

Agora no tipo de abordagem DIRETA você como líder vai ter uma conexão direta, visual, “olho 

no olho” da pessoa e vai fazer uma pergunta diretamente para o membro da célula. Essa precisa ser 

usada com muita cautela, principalmente as direcionadas aos nãos crentes, para não os constranger. 

E mesmo que o tipo de resposta esperada seja sim ou não, o facilitador deverá ter em mente que 

não terá muita expertise em dar continuidade na resposta. Exemplo: Carlos você consegue sentir o 

quanto Deus te ama?  

Mas usando com cuidado é uma forma crescente do grupo se familiarizar sem se expor!!! 

 

Cada tipo de abordagem tem o seu momento certo para ser aplicado, por exemplo o tipo de 

abordagem indireta está mais relacionado na fase de Comunhão da Célula, pois nesta fase é o 

momento de criar um vínculo de amizade com os outros membros. Ao fazer esse tipo de pergunta a 
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pessoa pode interpretar melhor e não irá se manifestar respondendo de forma que se sinta 

incomodado. 

Já a abordagem direta está mais para a fase de edificação ou evangelismo, pois você já vai 

ter uma certa liberdade com o membro e este vai se sentir mais à vontade com você, logo tenderá a 

responder positivamente sem causar constrangimentos. 

 

Dica 3 – Não pregue o estudo - Qual é a grande diferença entre pregar e compartilhar uma 

palavra na célula? 

Um prega e outro escuta - Pregação nos remete a prédio aonde o Pastor toma uso do púlpito, 

aonde as pessoas só escutam e anotam os pontos estabelecidos pelo pastor em silêncio. Em uma 

pregação não há espaço para compartilhar ou falar a respeito do assunto. Isso sem contar no tempo 

usado de 45 minutos a 1 hora em média. 

Uma mensagem reveladora para os corações - Já o ambiente da célula é um lugar de 

edificação mútua entre amigos aonde um aprende com o outro conforme a revelação que foi dada 

para ele. O líder de célula faz o alinhamento do assunto num âmbito geral, ainda que alguém 

compartilhe algum ponto discordante e com sabedoria evita que se saia do assunto principal e 

conduza ao fechamento do tema proposto. 

É surpreendente quando sentimos a presença do Senhor na vida dos irmãos, a escuta é 

exercida e os corações abertos, um espaço íntimo é criado para que de fato cada pessoa perceba 

que está em um lugar seguro e sigiloso para compartilhar suas reflexões. 

Dica 4 – Seja Claro e Objetivo - Cuidado com o labirinto (procurando na hora o caminho a 

chegar, e pode ser que não chegue) 

No compartilhamento de uma palavra na célula seja claro e objetivo, comece uma reunião 

de célula já com o seu objetivo em mente, com a clareza da palavra que você vai compartilhar e 

com os exemplos na mente para que você não fique criando caminhos no meio do 

compartilhamento, muitas vezes falamos e falamos de novo a mesma coisa e nem percebemos. 

 

Dica 5 – Você está entre Família - É bom sempre ter dois ou três parceiros de oração para te 

dar paz na ministração, mas o sentimento de errar é inevitável. Por isso, crie uma aliança com o líder 

em treinamento para oração. Permita-se ser a boca de Deus! Lembre-se:  pode ser que no início 

tenha muitos membros da Igreja na sua célula, mas com as multiplicações só restarão não crentes. 

Você, no entanto, está empossado de autoridade espiritual. Se vier pensamento do tipo: se eu 

gaguejar, lembra-se no sucesso de Moisés, que libertou Israel!!! 

E já que você está em família tenha um linguajar simples, sem “evangeliquez”. 

 

Dica 6 - Não é você quem faz - Essa verdade precisa estar clara na sua mente, não é a 

partir de você, mas sim a partir Dele através de você. Para toda obra avançar depende da força 

Dele com a cooperação sua para que aconteça. É como se fosse fazer uma ação, porém com a 

necessidade do uso de um instrumento, por exemplo, uma lâmpada.  
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Dica 7 – Tenha sempre uma Ilustração - Em um ambiente de célula é um fator muito positivo 

quando você usa um exemplo claro ou alguma ilustração para representar aquilo que você está 

compartilhando, é muito simples você se lembrar de um exemplo que você viu do que se lembrar 

de algo que você apenas ouviu. 

 

Ilustração é um exemplo uma forma clara para entender o contexto de uma mensagem, 

pense em algo simples para explicar aquilo que você está apresentando em uma palavra para 

célula. 

 

 

5. E O TEMPO DA PALAVRA??? 

Se você não tem um bom planejamento, pode ser que você extrapole o tempo do compartilhar, 

isso pode ocasionar alguns problemas como: correr com o conteúdo do estudo por sentir que não 

abrange todo o estudo. Porém, poderá ocasionar outros transtornos, por exemplo, o horário de algum 

participante ter que ir embora. 

Já adianto que, a célula precisa viver um ambiente de informalidade e amizade aonde o 

visitante possa expor até mesmo a sua não compreensão do evangelho. É lógico que a ação do 

Espírito Santo de Deus supera toda a organização e técnica Por isso é importante buscar direção de 

Deus sempre para que não seja o agir humano ali e sim o agir de Deus!  

 

Não demore no compartilhar, utilize o tempo proposto de forma clara e concisa, sem ficar 

filosofando, mas indo direto ao ponto.  

 

Como se planejar??? - O tempo máximo sistematicamente é em torno de 30 minutos. O que 

fazer quando: O estudo é demasiadamente longo? O número de participantes é grande e todos 

querem falar? O nível de intimidade do grupo é pequeno? O Estudo é polêmico? Esses são alguns 

pontos que precisamos considerar para o nosso planejamento. 

“Dica Extra: Caso você tenha alguém na célula que fale muito e que faz perguntas que fogem do 

assunto, você pode educadamente interromper essa pessoa e dizer que pode conversar com ela 

sobre o tema na hora do lanche. Assim na hora da comunhão você pode conversar com ela e as 

outras pessoas estão livres para ter comunhão e conversar de outros assuntos e você não perderá 

na programação.”  

 

6. FAÇA UM ESBOÇO 

Aos que se consideram prolixos, dou outra dica muito importante durante a ministração. Faça 

um esboço para que você, ainda que se empolgue, saiba o andamento do estudo e não fique 

atrapalhado, porém não dependa do esboço, não fique lendo, pois você perderá contado visual com 

a sua célula. 

Para fazer um esboço, escreva tópicos que vão ser falados (Nesse tópico escreva em suas próprias 

palavras e de certa forma tente fazer associação dando exemplo de algumas histórias).  

Escreva versículos, analise tudo, tenha sempre em mente a mensagem central e faça uma 

boa conclusão do estudo.  

Seguindo esses passos, creio que te ajudará a ser mais objetivo e efetivo 

 

MEUS 05 MINUTOS - Pense em uma orquestra aonde tem uma variedade de instrumentos 

de diversas afinações. Pois bem, o que eu quero dizer que é a primeira palavra de ordem é sua, o 
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tom da orquestra é seu. É sua responsabilidade o tom da espiritualidade, o despertar dos ouvintes a 

ponto de perceberem em pouco tempo a autoridade espiritual empossada em ti. Por isso, tenha um 

bom preparo espiritual. Em 5 minutos você precisa: 1) mostrar a importância do estudo nas vidas de 

cada participante, 2) ativar suas memórias para compartilhar, 3) tirar o medo no meio do grupo, 4) 

Instaurar segurança. Lembre-se: você é o regente da orquestra! Os 5 primeiros minutos determinarão 

o andamento dos próximos 25 minutos. Encha-se de autoridade sempre para ministrar. Faça uma 

excelente introdução, uma oração, ganhe os ouvintes pela fé!!! 

 

7. MOTIVAÇÃO 

Sempre que uma pessoa compartilhar dê uma palavra de incentivo, tipo feedeback para que 

todos se sintam confortáveis ao compartilhar. Isso mostra que não existe certo ou errado, apenas 

direcione sempre para o objetivo central.  

 

 CONSIDERAÇÃO 

 Creio que com essas argumentações, aplicações e observações, com certeza, seremos mais 

eficazes na ministração do compartilhar e mais motivados em desafiar outras pessoas a fazerem o 

mesmo. 

 

 Bom trabalho e Deus o abençoe, 

 Pr. Jorge Henrique Assis – Líder de Integração da Primeira Igreja Batista em Vila 

Valqueire/RJ. 
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