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1 Visão MDA - Material de Apoio 

 

QUATRO PILARES DO MDA 

 

1 - PURE DE BATATAS 

Primeiro precisamos entender o que seria a visão do purê de batatas. 

Joao 17:20-23 

Atos 2.46-47 
 

Como fazemos um purê de batatas? 

Lavamos as batatas - Água = Palavra de Deus  Is. 55:11 

Cozinhamos as batatas - Fogo = Espírito Santo,  As batatas cruas 
não podem ver o fogo mas podem sentir o seu efeito. 

Descascamos as batatas - Tirar nossas mascaras = Não precisamos 
parecer espirituais e maduros, precisamos de um coração quebrantado, 
disposto a aprender e ensinar Pv. 28:13; Tg. 5:16. 

Após lavadas, cozidas e descascadas as batatas são esmagadas, 
misturadas e viram uma só, impossível de se separar, vivendo em 
unidade. 

 
Na pratica o purê de batatas é o espírito de comunhão que deve estar 

presente em nós e em nossas células, não é um evento (apesar de ser 
expresso muitas vezes por lanches, passeios e etc), mas a atitude de querer se 
estar perto dos irmãos, de se importar verdadeiramente com sua vida, 
ajudando-o na sua caminhada e se relacionando com ele em verdade como 
uma família. O purê de batatas de ser diário em nossos relacionamentos, 
devemos nos comprometer a tratar todos os irmãos, inclusive e principalmente 
os novos convertidos com carinho e atenção, abrindo nosso corações para que 
eles façam também parte de nossas vidas. 

2 - PROJETO NATANAEL 

Quem foi Natanael? 

João 1:43-51 

O projeto consiste em se dispor e se tornar o elo de ligação entre a 
igreja e alguém (parente, vizinho, amigo, etc) que ainda não tem um 
relacionamento com o Senhor. 
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Na prática, você vai orar durante um período determinado pela liderança 
da igreja para uma ou mais pessoas; pedindo que Deus gere no coração dela o 
desejo de estar na célula e que gere em você a sensibilidade necessária para 
amar essa (s) pessoa(s) apresentando a ela quem o Senhor é em sua vida de 
onde ele te resgatou e convidando-a a conhecer o nosso Deus. Durante esse 
tempo de oração procure também estreitar os laços com seu Natanael, 
descubra do que ele gosta, onde estão suas maiores dificuldades; ore por ele, 
com ele e até apesar dele (sim, as vezes seu Natanael vai fazer de tudo para te 
fazer desistir dele, mas não desista, Deus te deu esse solo para suas 
sementes, se ele for pedregoso ira precisar de ser arado antes do plantio). 
Após o período de oração você deve convidar seu Natanael para a célula, 
neste dia a célula será uma grande festa para receber os Natanaeis, os 
membros da célula vão preparar um jantar/lanche e vão servir os irmãos, 
tomando o cuidado de não parecer forçado ou mecânico, o amor é a chave do 
sucesso, aplique o que esta escrito em Mateus 22:39 e vai dar tudo certo. 

Após esse primeiro contato, esperamos que nosso Natanael queira 
continuar participando das células, então mantenha contato, busque-o se 
necessário, esteja disponível. Caso seu Natanael já se junte a sua célula e 
hora de se iniciar um novo processo, chamado FATOR BARNABÉ; caso ele 
ainda tenha barreiras também existe um novo processo, o GE que é nosso 
próximo pilar. 

3 - GE - GRUPO DE EVANGELISMO 

O GE é uma reunião não formal, menos eclesiástica e menos litúrgica; 
deixando os participantes mais a vontade para compartilharem experiências e 
estreitarem laços. 

Na prática, existem duas formas de se iniciar um GE; Deus pode te dar 
um alvo específico que não se adeque ao Projeto Natanael, geralmente 
pessoas que você tenha menos contato pessoal (colegas de trabalho, vizinhos 
menos conhecidos, entre outros) ou você pode iniciar um GE com um Natanael 
que não tenha se solidificado na celula. Em ambos os casos o processo para o 
GE é o mesmo. 

Você deve abordar seu alvo, se oferecendo para participar de uma 
campanha de oração ou de estudo bíblico, esta reunião pode ser realizada em 
sua casa ou na casa de seu alvo e com uma ou mais pessoas, mantendo 
sempre o bom censo de não realizar um GE muito cheio, pois a intenção do GE 
é acima de tudo estreitar seus laços com seu alvo apresentando-lhe o Cristo 
que vive em você. 

As reuniões devem ser rápidas, leve um pequeno estudo bíblico; ore por 
seu alvo, por sua família, por suas necessidades, apresente a ele seu 
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testemunho de vida. As reuniões também devem ter dia e hora marcados, não 
interferindo nas demais atividades da igreja e célula. 

Os GE também tem um prazo determinado, o estudo/campanha deve 
ser realizado por 5,6 ou 7 semanas; sendo que caso seu alvo tenha desejo de 
ir para célula leve-o mas continue o GE. Caso após o termino do GE seu alvo 
não tenha se convertido ou aceitado ir a célula, não insista, não alongue o GE, 
conclua o estudo/campanha e se coloque a disposição, deixe o Espírito agir, 
continue dando atenção a seu alvo mas se disponha a formar outros GEs. 

4 - FATOR BARNABÉ 

Atos 4:36 

“O principal motivo do retorno das pessoas à célula não é uma reunião 

gostosa, inesquecível. Esse é um grande engano de líderes, supervisores e 

pastores. O principal motivo é gerar amizades profundas” (Pr. Abe Huber) 

 O Fator Barnabé na pratica é o aprofundamento das amizades com 
seus Natanaeis, de forma natural, sem forçar a barra, se dispor a ser mais do 
que um irmão da igreja, em ser um amigo. 

Para se tornar um amigo, precisamos nos relacionar para alem das 
células, precisar estar juntos no dia-a-dia, sair juntos. 

Tenha em mente que para ser amigo de alguém precisamos ama-lo 
apesar de suas aparentes falhas e defeitos, precisamos aceita-lo para sermos 
também aceitos. 

Ainda a respeito do fator Barnabé quando, olhando para Paulo vemos 
que além de receber o auxilio e a amizade de Barnabé, no futuro (At 11:19-

21,23,25-26), foi solicito que ele, Paulo colocasse em pratica o que havia 
aprendido. Paulo foi consolidado e passou a ser um consolidador. 

O novo convertido enfrenta muita luta no início da conversão. Ele está 
num processo de transformação, em que precisa encontrar na nova família 
aceitação, orientação, intercessão, proteção, comunhão e referências. 

 

CONCLUSÃO 

Os quatro pilares apresentados acima são extremamente importantes 
para a correta aplicação e manutenção da visão MDA; porém são muito mais 
do que simples técnicas ou ferramentas, são atitudes que deverão ser 
compreendidas e incorporadas ao nosso caráter cristão afim de não 
simplesmente nos levar a ganhar multidões, mas sim de nos levar a fazer 
verdadeiros discípulos, não nossos, mas de Cristo. 


