
1Todos os direitos reservados à Igreja Batista Central de Belo Horizonte

MANUAL DE 
PROMOÇÃO DA SAÚDE

Acabamos de realizar juntos a maior campanha de vacinação da história, toda a Central envolvida na imunização de 
inúmeras pessoas. Espalhamos a mensagem do evangelho que é a cura para o vírus global do pecado. As Unidades Especiais 
transformaram a dinâmica das nossas células e nosso desafio agora é integrar essas pessoas à nossa família da fé. Para 
tanto, prepare-se para agirmos estrategicamente na promoção da saúde.

 Cura: quando já há uma doença instalada e faz-se necessário um tratamento. Fizemos assim no mês de maio, levando a 
vacina contra o vírus do pecado.

 Prevenção: o foco da prevenção é levar as pessoas a desenvolverem hábitos saudáveis, evitando o surgimento de 
enfermidades. Agora, em junho, vamos trabalhar a promoção da saúde.

PREPARE-SE PARA A FASE DOIS

Após três semanas de funcionamento das nossas Unidades Especiais, chegou a hora de integrar todos de volta à célula de 
origem. Preparamos um material para auxiliar você neste trabalho tão importante de consolidação. 

O quadro abaixo serve para ajudar você a se organizar. Na coluna de conexão, você vai pensar ações para favorecer a 
integração de todos na célula. Na coluna de desenvolvimento, você vai ajudar cada um a crescer com Deus, aproveitando 
as oportunidades oferecidas pela Central.

Lembre-se de registrar na primeira coluna os nomes de todos que participaram das reuniões das UEs, sejam membros 
regulares da célula, sejam visitantes.

NOME CONEXÃO DESENVOLVIMENTO

(Listar todos que já participavam 
da célula e todos que visitaram 
pelo menos uma reunião da UE)

(Indicar ações e desafios 
adequados para a situação de 
cada um, conforme sugestões 
abaixo da tabela)

(Indicar cursos, leituras e 
conteúdos complementares 
adequados para a necessidade de 
cada um)

1. João da Silva
Fazer uma videoconferência com o 
visitante José

Concluir o Lidere 3

2. Maria de Jesus
Contar no próximo encontro online 
como foi participar da UE

Matricular no Descubra e assistir 
o culto do Pr Carlito Paes e Leila

3. - -

4. - -

5. - -

6. - -

7. - -

QUADRO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE
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Sugestões complementares (essas sugestões não esgotam as possibilidades):

 Atividades para pessoas maduras: consolidar um ou dois visitantes; mandar mensagem para um ou dois visitantes; 
fazer uma videoconferência com um visitante; criar o link para o encontro da próxima semana; dar o estudo na próxima 
semana; ajudar a preencher o célula.in; envolver os novos na célula; combinar de assistir os cultos da Série da Família 
junto com algum novato; matricular-se no cresça, lidere ou avance; etc.

  Atividades para pessoas novas:  contar no próximo encontro uma experiência com Deus; conduzir o quebra-gelo da 
próxima reunião online; participar do grupo de whatsapp da célula; convidar um amigo ou familiar; assistir aos cultos 
da Série da Família; matricular-se no Descubra, etc.

CONSTRUINDO MEU PLANO ESTRATÉGICO

Fique ligado nessas orientações para construir o plano estratégico da sua célula para o mês de junho:

 As Unidades Especiais de Vacinação realizaram suas atividades em maio, agora é hora de finalizar as UEs e 
partir para a fase dois;

 Marcar, na primeira semana de junho, uma reunião extra de planejamento com o núcleo da célula (pessoas 
mais maduras e comprometidas);

 Usar essa reunião de planejamento para completarem juntos o Quadro Para Promoção da Saúde (pag. 1);
 Ficar atento ao calendário da Central para poder indicar atividades de desenvolvimento a todos;
 Identificar se você tem líderes em treinamento habilitados e disponíveis para assumir uma microcélula;
 No caso de ter LTs habilitados e quantidade de pessoas suficiente, você pode redistribuir as pessoas da UEs 

em microcélulas, organizando a multiplicação da sua célula.

Mas o que estamos chamando de LT habilitado? Ele precisa cumprir todos os sete requisitos estipulados no célula.in: 

TEMAS E AGENDAS PARA JUNHO 

ESTUDOS PARA CÉLULAS

Veja os temas que serão trabalhados no mês de junho, a fim de conduzir todo o nosso povo a crescer em sua saúde 
espiritual, além de possibilitar uma ênfase na promoção da saúde das pessoas novas que chegaram:

SEMANA 1:  Vida Espiritual Saudável

SEMANA 2:  Vida Vitoriosa 

SEMANA 3:  Família Abençoada

SEMANA 4 : Família da Fé

SÉRIE ESPECIAL 

Após o mês de maio, em que todos agimos juntos com ousadia e compaixão, agora a Central preparou para nós 
uma série especial voltada para o tema Família Abençoada. Este é um tema crucial tanto para pessoas maduras, 

Fazer Login no célula.in    clicar na aba Metas    clicar em Editar Líder Treinamento

Os 7 requisitos do LT habilitado são:

1. Comprometido com Deus | 2. Comprometido com o grupo | 3. Comprometido com 
a Central | 4. Bom testemunho de vida | 5. Boa capacidade de liderança | 6. Membro 
da Central (batismo/transf.) | 7. Completou treinamento para líderes
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quanto para aquelas novas na fé. Uma oportunidade incrível para recebermos cura da parte de Deus e trabalharmos 
nosso desenvolvimento espiritual. Serão cultos, entrevistas, lives, etc. Aproveite estes conteúdos para integrar os 
visitantes na Central.

DE 28/05 A 14/06, NOS CULTOS DE QUINTA E DOMINGO, COM OS PRELETORES: 
Paulo Mazoni, Flavio e Ana Machado, Carlito e Leila Paes, Jeremias Pereira, 
Cláudio Duarte, Josué Gonçalves, Samuel e Fabíola Melo.

CCM

Nossa Central de Capacitação Ministerial preparou novas turmas que terão início no mês de junho. Veja qual é o curso 
adequado para cada pessoa da sua célula utilizando o quadro da página 1 e direcione seu pessoal à matrícula.

TURMAS ESPECIAIS DO CCM:

Cresça 1, Cresça 2, Lidere 1, Lidere 2, Lidere 3 

Início - 16 de junho
Término - 28 de julho
Toda terça-feira, às 19h30.

Avance Alegria - Um estudo da Carta aos Filipenses.

Início - 27 de junho
Término - 25 de julho
Todo sábado, às 9h.


