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LIÇÃO 154 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS      
 

- QUEBRA GELO: Sem se explicar cite três áreas de sua vida que você deseja crescer e multiplicar. 

- ADORAÇÃO: “Adorar é orar, é dizer quem Deus é. Escolha músicas apropriadas para esse fim” 

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: Genesis 1.28 

 
A MULTIPLICAÇÃO DA CÉLULA: SUA IMPORTÂNCIA    SÉRIE - 01  
 
De acordo com os dicionários: multiplicar é aumentar o número, a quantidade, a intensidade e 

implica em crescimento por outro lado dividir é partir ou separar em diversas partes. 
 
A multiplicação está no coração de Deus, e é apresentada logo no início de Gênesis e nos dar a    

idéia de que o desejo de Deus é crescermos e multiplicarmos em todos as esferas de nossa vida. 

Em Gênesis 1.28 está escrito que Deus abençoou o homem e a mulher e lhes disse: "Sejam férteis 

e multipliquem-se! Encham e subjuguem a terra!". Este é o plano de Deus e nem mesmo a queda 

do homem pôde frustrar alguns âmbitos deste desejo e ordem de Deus. 

Em que áreas você crer que a multiplicação se aplica para a sua vida? (todas as áreas). 

Na vida cristã qual é a área que Deus mais deseja que multipliquemos? (a salvação de vidas). 
 
Leiamos Apocalipse 7.9 e observemos que a palavra revela que a multiplicação de vidas salvas 

será bem sucedida. Como podemos concretizar esta visão tida por João em nossos dias? 
 
ALGUMAS RAZÕES PORQUE DEVEMOS MULTIPLICAR A CÉLULA?  

• Cada nova célula se torna um novo ponto de acesso e entrada do evangelho para a igreja. 

• É essencial para facilitar novos contatos, convites e conexões com mais pessoas novas. 

• Traz grande entusiasmo e motivação ao ver em um mapa várias células espalhadas na cidade.  

• A multiplicação gera e reflete a saúde e o crescimento.  Só uma célula saudável multiplica.  
 
Na perspectiva histórica por que a multiplicação de células é necessária?  

Vamos ter como exemplo o movimento Wesleano.  Segundo Joel Comiskey, quando John Wesley 

morreu em 1791, ele deixou uma igreja com 10.000 células e 100.000 membros. ...Muitos acreditam 

que Deus usou Wesley para salvar a Inglaterra da destruição espiritual, moral e até mesmo física; 

mas 100 anos depois as células desapareceram; alguns doutores da área concluíram em suas 

pesquisas que isto ocorreu porque as células ficaram muito grandes e não se multiplicaram. 

Quais lições aprendemos com este fato histórico sobre a multiplicação? 

- Mesmo a igreja em célula mais avivada pode se esfriar e desviar se não continuar a multiplicar. 

- A igreja precisa sempre se manter pequena (multiplicando células) para ser grande. 

- O cristão precisará durante toda a sua vida participar de uma célula para permanecer saudável. 
 
A NECESSIDADE DA MULTIPLICAÇÃO - GÊNESIS 11.1-9 

Esse texto é um relato sobre a construção da torre de Babel. No verso 4 mostra que aqueles 

homens queriam crescer mas não se espalhar. Estavam focados em um crescimento vertical e não 

horizontal.  Quais as lições podemos aprender sobre a multiplicação? 

- A pessoas forma desobedientes à ordem divina de encher a terra e se espalhar por ela. 

- É parte da missão de Deus que os seres humanos se multipliquem. 

- Uma célula que só cresce e não multiplicar acaba se dividindo. 
 
Conclusão: É natural para cada cristão e para as células desejar compartilhar a fé, crescer e 
multiplicar. Conversem e depois orem sobre como ter novos contatos afim de fazer novas amizades. 

 
EVANGELISMO - APELO: 
VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, encontre com o discípulo e evangelize. 

MISSÕES MUNDIAIS: Ore pela vida do Pr. PREM, sua família e ministério norte da índia. 
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