
 

Texto: Lc 5:17-26             Tema: Porque é importante multiplicar? 

 Introdução: Nós temos falado muito sobre multiplicação e talvez você possa até achar que 

multiplicação seria apenas aumentar o numero de pessoas nas células e na igreja. Hoje eu quero falar 

com vocês sobre essa questão. A igreja Batista Nacional, a nossa igreja, não olha para as pessoas 

como se elas fossem apenas um numero e sim, como uma pessoa importantíssima para Jesus, uma 

pessoa que não pode ficar sem conhecer Jesus, uma pessoa que não pode perder a salvação de jeito 

nenhum, uma pessoa que nós vamos trazer a Jesus para que ela também possa desfrutar das 

bênçãos, do amor e do cuidado de Jesus, assim como nós estamos desfrutando. 

1- Nesse texto nós vemos o esforço dos amigos para levar esse rapaz para que fosse curado 

e para que os seus pecados fossem perdoados. Em um outro texto em Lc 10:30-34, nós 

vemos outra vez a importância de nos importarmos com o nosso próximo. Não podemos 

ser apenas religiosos (pessoas que se preocupam só com os rituais religiosos e não se 

preocupa com o ser humano). Temos que nos preocuparmos com a necessidade dos 

outros, eles não são apenas números de uma multiplicação, elas são pessoas que 

precisam ser amadas e cuidadas, para que elas também possam ir morar no céu. 

 

2- Em At. 3:1-8, um mendigo pediu dinheiro para Pedro e João, eles não tinham dinheiro para 

dar, mas nem por isso eles deixaram de dar atenção para aquele homem. Pedro e João 

não tinha dinheiro mas do que eles tinham, que era a presença do Espírito Santo sobre a 

vida deles, eles deram da presença do Espírito Santo sobre a vida daquele mendigo e ele 

foi curado e nunca mais precisou mendigar, porque Jesus curou a vida dele. 

 

 

3- Multiplicar não é um esforço apenas do pastor ou do líder da célula. Todos nós temos e 

podemos nos esforçarmos para todos juntos multiplicarmos. Você pode ajudar com jejum, 

com oração, com convites e até trazer pessoas para a célula e para a igreja. Não são 

apenas números, são vidas preciosas para o Senhor! 

 

Tem alguma bênção que você recebeu aqui na célula? 

 

Quem você gostaria de trazer pra nossa célula? 

 

Você quer ser um líder de célula? 

 

Conclusão: é um momento muito importante, pois as pessoas estão vindo e nós precisamos cuidar e 

cuidar muito bem de cada um(a), para isso nossas células e os discipulados, precisam estar sadias e 

precisam se multiplicar, pois desse jeito nós poderemos cumprir a ordem que Jesus deixou para todos 

nós, que é fazer discípulos! Mt 28:19-20. 

Vamos multiplicar, essa é a nossa hora!  

Deixe Deus usar a sua vida para abençoar outras pessoas! 


