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Lição para Células

Introdução

Desenvolvimento do Ensino

Semelhantes a Jesus 
na multiplicação

Na semana passada conversamos sobre o propósito de Deus para a nossa vida, de nos transformar em pessoas semelhantes 
a Jesus, seu Filho Amado (Romanos 8.28, 29). Vimos que quanto mais rápido deixarmos as coisas velhas (Efésios 4.22) e 
nos dedicarmos ao estudo da Palavra de Deus, mais transformados seremos. E vimos que quanto mais nos relacionarmos 
com cristãos mais maduros que nos apoiam, para andarmos juntos e desenvolvermos amizades profundas e quanto mais 
praticarmos o que vamos aprendendo, mais rápida será a nossa transformação. 

Nesta semana vamos expandir o conceito  do que significa ser semelhante a Cristo. 

Leitura bíblica: 
E disse Jesus: “Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens”. (Mateus 4:19)

O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. (Lucas 6:40)

Então, Jesus aproximou-se deles e disse: “Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra.
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinan-

do-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos”  (Mateus 28:18-20)

Perguntas:  
1. Por que será que Jesus escolheu fazer discípulos como estratégia básica de seu ministério tão curto aqui na terra?
2. O que significa para você este convite de Jesus “siga-me”? 
3. Em Lucas 6, Jesus afirma que o discípulo deve ser como o seu mestre. Quais as implicações desta afirmação para 
nós que somos Seus discípulos?
4. Se Jesus deixou para nós a ordem de fazermos discípulos, é lógico que devemos obedecê-lo. Você já fez ou está 
fazendo um discípulo? Ele está se tornando parecido com você?

A Bíblia revela uma verdade central: Deus ama o mundo de tal maneira que fará tudo para salvá-lo. Movido por este amor 
radical, Ele deu a vida de seu único filho. Foi por isso que Jesus veio ao mundo, para dar a sua vida como resgate por toda 
a humanidade. Ele veio realizar uma grande obra, de proporções mundiais, uma  verdadeira revolução, para buscar e salvar 
todos os perdidos da terra. E como ele fez isso? Talvez diferente do que nós faríamos, para levar a mensagem do Evangelho 
ao mundo inteiro Jesus não realizou megaconvenções internacionais, não criou um programa massivo de propaganda e 
divulgação de suas ideias e nem montou uma fundação de treinamento de fé.  Na verdade Ele fez algo muito simples, mas 
incrivelmente poderoso. Ele fez alguns discípulos. Ele saiu pelas ruas e locais de trabalho e chamou doze homens para serem 
seus discípulos. A partir daí, tornaram-se seguidores do mestre. Eles andaram com Jesus, aprenderam com Jesus e tornaram-
se grandes homens e poderosos pescadores de homens. O que Jesus fez com eles, eles fizeram com outros.  Obedeceram 
a ordem de Mateus 28 e fizeram discípulos. E foi assim, através de uma natural, muito simples e poderosa multiplicação de 
discípulos que a igreja se espalhou por todo o mundo, salvou bilhões de seres humanos ao longo da história, impactou e 
transformou o mundo inteiro. Nunca mais o mundo foi o mesmo depois de Jesus. Tudo porque Ele chamou e cuidou de 
alguns discípulos.

Hoje, Deus continua com o mesmo sonho e não tem outro plano para alcançar a nossa geração e  transformar o mundo. Ele 
continua sonhando que cada cristão imite a Cristo e ande como Ele andou (1 João 2.6). Cremos que o grande alvo de vida 
para cada um de nós deve ser um só: sermos como Jesus. Mas sermos como Jesus em tudo: no caráter, na paixão e na ação. 

Pergunta: o que significa para você tornar-se semelhante a Jesus? O que mudaria em seu caráter e em suas ati-
tudes?
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Conclusão

Quando seguimos a Cristo, conhecemos a sua palavra e nos relacionamos com o Espírito Santo, o nosso caráter e as nossas 
atitudes vão sendo natural e poderosamente transformados. Vamos nos tornando semelhantes a Jesus no caráter manso, 
humilde, amoroso, puro, fiel, amigo, perfeito, irresistível, etc. 

Pergunta: e o que significa sermos semelhantes na paixão e na ação? O que Cristo fez de mais especial? E como 
Ele fez? 

Poucos enfatizam a semelhança na paixão e menos ainda enfatizam a semelhança nas ações. De forma apaixonada e sacri-
ficial, Jesus Cristo fez discípulos. Ele chamou, ensinou, acompanhou, orou, chorou, repreendeu e cuidou de seus discípulos. 
Ele literalmente deu a sua vida por eles, sem reservas. Sermos como Jesus, o grande alvo da nossa vida, significa imitarmos 
seu caráter, mas também cultivarmos a mesma paixão sacrificial e realizarmos as mesmas obras tão eficazes. 

A visão que Deus deu para a Igreja Batista Central foi a de ser uma igreja em Células, que vive o amor de Deus e transforma 
o mundo. Acreditamos que, assim como Jesus investiu num pequeno grupo de seguidores e fez deles discípulos saudáveis, 
abençoados e frutíferos, as Células são a melhor estratégia para crescermos em nosso relacionamento com Deus e uns com 
os outros, para crescermos como cristãos e para fazermos novos discípulos. 

Acreditamos num movimento de Deus que trará milhares e até milhões de vidas e famílias a Cristo,  integrando-os em 
Células que impactarão Belo Horizonte e o mundo para a glória de Deus. Para alcançarmos estes objetivos, a Central deseja 
conduzir os crentes em um processo claro de multiplicação anual de discípulos e de células conforme ensinado em 2 Timó-
teo 2.2, em que cada um transmite a outros o que tem aprendido e experimentado em sua vida cristã, e que estes, por sua 
vez, transmitirão também a outros. Acreditamos que multiplicando células e discípulos, estaremos fazendo exatamente o que 
Jesus nos mandou fazer, continuando a sua obra e nos tornando semelhantes a ele em padrão de vida, em compaixão e na 
estratégia ministerial para mudarmos o mundo. Por isso mesmo o nosso alvo é multiplicarmos as nossas células anualmente. 

Cremos que a multiplicação está no coração de Deus,  pois foi ele mesmo quem deu essa ordem: “Sede fecundos, multiplic-
ai-vos e enchei a terra” (Gênesis 1:28) . Encher a Terra! Foi a ordem que Ele nos deu, encher a terra com seus filhos, com 
discípulos que que nós geramos para Ele. 

A multiplicação é o processo de formação de uma nova célula à partir da célula original. A célula que começou com cinco 
ou seis pessoas cresce em número e maturidade no período de um ano, alcançando novas pessoas até alcançar seu alvo: 
Com cerca de dez a quinze ela ja cresceu a ponto de se dividir em duas ou até três células, o que na verdade gera uma 
multiplicação, pois agora não é mais uma, mas sim duas ou três células. Nesse período, um novo líder vem sendo formado 
e agora ele pode liderar uma parte do grupo em uma nova casa.

Precisamos entender que esta geração não poderá ser ganha para Cristo a não ser que tenhamos uma mente e um coração 
que crêem na multiplicação. Basta olharmos para o crescimento populacional para constatarmos que apenas o foco tradicio-
nal de evangelismo, que se baseia na adição ocasional de algumas pessoas, não será suficiente para cumprirmos esta visão 
dada por Deus. Uma visão totalmente alinhada com a Grande Comissão deixada a nós por Jesus, de fazermos discípulos de 
todas as nações (Mateus 28.18-20). 

Deus nos salvou, nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais e nos transforma a cada dia para sermos como Jesus 
no caráter, na paixão e na ação. 

Para alcançar o mundo Deus não tem outro plano. Seu projeto para seus filhos é um só: “Façam discípulos, batize-os e en-
sine-os a Palavra de Cristo. Então leve-os a fazer o mesmo na vida de outras pessoas”.  Parece um plano meio fraco, porque 
pensamos que algo grande seja sempre melhor que algo pequeno, e que algo chamativo e caro seja sempre mais eficiente 
que algo simples. Mas só temos que fazer o que Jesus fez. Ele investiu seu melhor tempo multiplicando sua vida na vida de 
um pequeno grupo de 11 pessoas e desta forma impactou o mundo todo. Não temos e não precisamos de outra estratégia. 
Todos devemos fazer discípulos e mudaremos o mundo. Simples assim. 

Desafio
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DESAFIOS

Avisos

A multiplicação de células, de líderes e de discípulos é a nossa estratégia para transformar o mundo. Comprometa-se em 
ganhar pelo menos uma pessoa para Cristo a cada ano, levá-la ao batismo e a ensiná-la a amar e obedecer a Jesus, fazendo 
isso no ambiente de sua célula.
Comprometa-se com a multiplicação anual das células, tornando-se um líder, um líder em treinamento ou um anfitrião.

E participe da nossa Conferencia e Festa de multiplicação das nossas células. Será agora, nos dias 26, 27 e 28 de junho, na 
IBC2. Vamos todos celebrar e apoiar a visão da multiplicação. 

1. Atenção: Na próxima semana, de 22 a 27 de junho, a reunião da célula será de tema livre. As células que se reúnem de 
segunda a quinta-feira poderão fazer o que quiserem, como um encontro mais social, um encontro só de louvor e oração, ou 
o que o líder quiser. As células de sexta-feira realizarão o seu encontro na IBC2, participando todos da Conferência. 

2. Convide e mobilize sua célula para participar em peso da nossa conferência MULTIPLIQUE. Será nos dias 26, 27 e 28 de 
junho. Uma grande oportunidade para crescer como líder, crescer na visão celular e celebrar tantas bênçãos de Deus em 
nossa igreja. E no sábado, dia 27, de 8h30 às 12h00, teremos um encontro exclusivo para os lideres de célula e LT’s com o 
Pr Larry Stockstill. Imperdível!

3. Desafie e ensine sua célula a participar dos cultos de celebração da IBC. Somos uma igreja de duas asas.

4. E não se esqueça de lançar as presenças no Celula.in. Faça isso logo após o término da reunião para não se esquecer mais 
tarde. É fácil, é instantâneo, é importante para nosso aperfeiçoamento. E muito obrigado por sua colaboração. Mais de 1100 
células já estão  cadastradas e cerca de 800 estão lançando suas presenças. Só falta você. 

V CONFERÊNCIA PAIXÃO CONTAGIANTE 2015

IGREJA BATISTA CENTRAL DE BELO HORIZONTE
26 A 28 DE JUNHO DE 2015

 Pr. Larry Stockstill
autor do livro “A Igreja em Células”

 Pr. Paulo Mazoni
e equipe pastoral da IBCBH

SEXTA, 26/6:

SÁBADO, 27/6:

DOMINGO, 28/6:

14h às 17h: Plenárias (Exclusivo para DNA Central – é necessário fazer inscrição)

19h30: Culto de abertura da Conferência

8h30 às 12h: Plenárias para Líderes e DNA Central
(Inscrição obrigatória apenas para pastores do DNA)

14h às 17h15: Workshops (Exclusivo para DNA Central – é necessário fazer inscrição)

19h30: Culto

10h: Culto de consagração dos novos supervisores de Células
18h: Culto de consagração dos novos líderes de Células


