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LIÇÃO 157 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS      
  

- QUEBRA GELO: O que lhe chama mais atenção no milagre da multiplicação dos pães e peixes?                            

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

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: Mateus 25.21 

 
OS ENSINOS E EXEMPLOS DE JESUS DE MULTIPLICAÇÃO - I 
 
Jesus veio multiplicar a imagem, a semelhança e o amor da comunhão existente entre Ele, o 

Pai e o Espírito Santo através de nós na comunhão da célula. Nesta lição iremos aprender 

alguns ensinos práticos sobre a multiplicação e sua relação com o milagre e a fidelidade, e isto 

é válido não só para as células como também para todas as áreas da nossa vida. 
 
A MULTIPLICAÇÃO É UM MILAGRE  

Leiamos o texto de Mateus 14.17,19-20 e vamos aplicar alguns pontos desta reflexão. O nosso 

objetivo é multiplicar a célula, mas com certeza Deus vai nos acrescentar outras bençãos. 

- Vs.17 É Deus quem faz o milagre e multiplica; a nossa parte é entregar o que somos e o que 

temos a Ele. Na multiplicação de células precisamos: Contatar, servir e convidar as pessoas. 

- Vs.19 Multiplicar células é o milagre da transformação: De perdido para salvo, de membro 

para discipulador, de discipulador para auxiliar, de auxiliar para líder, de líder para supervisor. A 

chave do milagre é a nossa generosidade em nos dar a Deus e uns aos outros. 

- A segunda chave é semear em tempos de crise. Declare e semeie palavras que edificam nas 

vidas das pessoas; acredite que o Espírito Santo está transformando-as. 

- Vs.20 Assim como somente a multiplicação dos pães e peixes saciaram a multidão, só a 

multiplicação da palavra e dos salvos pode trazer realização maior em Deus para toda a célula. 

A FIDELIDADE GERA MULTIPLICAÇÃO - Mateus 25.14-30. 

Este texto mostra que todos nós vamos comparecer para acerto de contas no tribunal de Cristo.  

Algumas lições já estão explícitas no texto, por exemplo: 

- A verdadeira fidelidade ao propósito da célula vai sempre gerar resultados e multiplicação.  

- O Senhor Jesus não aceita nenhuma justificativa para não multiplicar ou não dar frutos. 

- Deus deu o dom e talento de ser fiel a todos nós, seja 1, 2 ou 5 talentos, todos receberam. 

- Leia Mateus 25.21 e responda: O que Deus diz que acontece com quem é fiel no pouco? (Ele  

vai dar mais para aquela pessoa),Ele vai multiplicar! Não se trata só de ser fiel na doutrina... 
 
Vamos aprender sobre a fidelidade através das características do servo fiel e do infiel: 

- As qualidades do servo fiel que fez multiplicar (Leia os versos:16,20-21,28-29), são: Ser 

diligente, ousado, rápido, consciente do acerto de contas, celebrado. Lembre-se: Todos 

podemos ser fieis pois é dom de Deus e os resultados serão: Gozo, realização e multiplicação! 
 
- Os erros do servo infiel (leia os versos:18-19;24-30) que o impediu de multiplicar são: 

Esconder-se, desculpas, imagem negativa de sí, medo, preguiça, ser péssimo gestor, inútil, etc. 

Lembre-se os resultados foram: Perdas, choro e sofrimento e as desculpas não foram aceitas! 
 
Conclusão: Nós podemos multiplicar! Vamos orar por uma maior manifestação de milagre e 

fidelidade na vida um do outro ao ponto que esta manifestação traga muitas pessoas a Cristo. 
 
EVANGELISMO - APELO: 
VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, encontre com o discípulo e evangelize. 

MISSÕES MUNDIAIS: Vamos orar por nossos amigos Cleiton, Anaisa e filhos no Iraque. 
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