Semana:

19/03 a 25/03 •

Alegria em Multiplicar!

Desafio da semana: abrir célula na Rocinha
S

ade

“Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos
nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles!” (Sl 127.3-5)
INTRODUÇÃO
Em nossas células estamos saindo da Estação Crescimento e entrando na Estação Colheita, onde iremos celebrar a multiplicação.
Façamos com alegria, pois estamos cumprindo a vontade do Senhor: Pv.11.30: “O fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que
conquista almas é sábio”.
DESENVOLVIMENTO
 Entenda a vontade de Deus
Uma das ordenanças que o Senhor nos deu foi a multiplicação. Em Gn.1.28, a palavra nos mostra que Deus, no momento da
Criação, determinou que o homem e a mulher fossem férteis e se multiplicassem. Isso porque Ele fez o homem à sua imagem e
dentro da perfeição, sendo tudo muito bom, determinando ao homem e aos seres vivos, a multiplicação. Viver de forma saudável
é multiplicar-se! Desde o início, o desejo de Deus sempre foi que o homem, enquanto à sua semelhança povoasse a terra.
 A nossa sociedade e a renúncia pessoal.
Nos dias de hoje, com tantos desafios e tarefas cotidianas, a sociedade se encontra diante de situações de competição, consumismo
e individualidade extrema. Por isso a multiplicação é algo contraditório a toda essa realidade, pois implicará em sacrifícios
pessoais e em relacionamento íntimo com o próximo, o que se contrapõe à vida pós-moderna, onde vemos famílias em
restaurantes conversando por mensagens de textos e presas às ferramentas digitais, afastando-se do relacionamento interpessoal.
Quando temos um filho, ganhamos um presente de Deus, nos trazendo alegria e, ao mesmo tempo, muita responsabilidade,
importando em dedicação e renúncia pessoal no cuidado de um novo ser. Da mesma forma é necessário que nos dediquemos a
ganhar filhos espirituais.
 Multiplicação na vida espiritual, fazendo a vontade de Deus
Na vida espiritual não é diferente, quando Deus nos ordena a multiplicar, Ele não nos restringe à multiplicação biológica, mas a
todos os atos que praticamos enquanto filhos de Deus para que se cumpra o IDE de Cristo (Mt. 28.19), pois a Sua vontade é que
TODOS sejam alcançados pela Salvação na pessoa de Jesus Cristo e alimentados espiritualmente por Sua palavra, através de um
relacionamento com Ele. Enquanto que na Biologia a multiplicação da espécie é sinônimo de vida saudável, espiritualmente Jesus
nos ensina que a boa videira produz bons frutos (Mt. 7.17). Aí reside a verdadeira multiplicação, pois estaremos multiplicando a
vontade de Deus na terra e abençoando vidas, oferecendo VIDA na vida! Multiplicar significa frutificar, importa em uma ação
individual de cada cristão de obediência a ordenança (visão) de Deus, ensinar o próximo a ter um relacionamento com Deus,
cumprir o IDE de CRISTO, ombreando o irmão, chorando ou sorrindo, sendo fonte de esperança em Cristo! A Palavra nos ensina
que como Filhos de Deus, temos que ter prazer em fazer a Sua vontade (Sl. 40.8).
 Alegria
A alegria está presente na vida de Jesus, que, mesmo ao passar por tanto sofrimento, aprendemos com ele a obediência a Deus
com alegria e esperança. Em João 15.11, o Mestre nos mostra que a verdadeira alegria está em cumprir os mandamentos de Deus
e que permanecendo neles teremos a verdadeira alegria: “Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e
a alegria de vocês seja completa”.
CONCLUSÃO
Meus irmãos, que Jesus continue nos enchendo de alegria na multiplicação de nossas células e que esse fato não seja apenas o
cumprimento de um ritual, mas que importe, verdadeiramente, em obediência aos mandamentos de Deus e que tenhamos
multiplicação da visão de Deus, de líderes de célula comprometidos, de discípulos perseverantes e de esperança em Cristo Jesus,
para que o amor de Cristo seja levado a todos.

