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FESTEJANDO A MULTIPLICAÇÃO
“Não dizeis vós que ainda há quatro meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: Levantai os
vossos olhos, e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa.” (João 4.35)

N O SSA IG R EJA E A MULTI PLI CAÇÃO

Na semana passada nossa comunidade comemorou 57 anos de existência. Foi um final de semana
inteiro dedicado ao aniversário da igreja. Nessa data festiva uma reflexão deve surgir: como chegamos até
aqui? Nenhuma instituição consegue ficar muitos anos na ativa se não houver pessoas para transmitir os
valores para outras. Ou seja, é necessário um trabalho de multiplicação de discípulos muito mais do que
uma multiplicação de estrutura. É assim que a nossa história tem sido construída.

MULT IP LICAÇÃO DO COMPARTI L HAR

Nossa comunidade foi plantada após uma cruzada evangelística do pastor americano Billy Graham no
Rio de Janeiro. Naquela época, essa era uma estratégia para atingir milhares de pessoas, que se reuniam
dentro de um estádio para participar de um culto e ouvir a pregação do evangelho. Em outros tempos,
alguns pregadores anunciavam nas praças, nas praias e em outros locais de grande concentração. Por
muitos anos, nossa igreja também utilizou o folheto com mensagens evangelísticas, peças teatrais e
corais como ferramentas centrais para pregar o evangelho. Todos esses meios foram benção e estratégias
maravilhosas para atrair e formar discípulos naquele período. Porém, uma vez que os tempos mudam,
hoje, atingimos muito mais alguém fora da multidão ao diminuir a sua distância para a igreja por meio
de um pequeno grupo, o qual propicia um ambiente favorável ao investimento em um relacionamento
com a pessoa a ser alcançada. Quando nos referimos ao ambiente, não é só nos dias de célula, mas
também naquele café despretensioso durante a semana, naquela ligação que chega na hora certa,
naquela oração gravada em um áudio de whatsapp que traz alento e esperança para o dia daquela
pessoa que o recebe. A proposta é participar da revelação contínua de quem é Jesus, através do cuidado
e do pastoreio com o outro através da nossa própria vida. Esse é um chamado para todos nós que fomos
salvos (Mateus 28.18-20).

MULT IP LICAÇÃO DA MENSAGEM FI EL

A Bíblia ensina que “a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus” (Romanos 10.17). Nenhuma igreja
se sustenta muitos anos somente em torno de uma personalidade. Reconhecemos que somos
devedores não somente do pastor Graham, mas de muitos outros servos que dedicaram sua vida para a
disseminação do evangelho. No entanto, se ficarmos dependentes somente de nossa tradição e nos
apegarmos ao fato de sermos filhos espirituais de um grande pregador, corremos o risco de esquecer
que vidas foram salvas pela proclamação da mensagem fiel e da salvação somente pelo nome de Jesus
(Atos 4.12). Essa é a mensagem que deve ser multiplicada, como fez a mulher samaritana, na narrativa
de João 4, que proclamou ter encontrado o Messias depois de saber quem oferecia à ela a verdadeira
água capaz de matar a sua sede eterna.

MULT IP LICAÇÃO DE REL ACI ONAM ENTOS

Nos tempos atuais, sentimos a necessidade de nos aproximar mais das pessoas, como igreja. Estamos
em um dos locais com maior dificuldade de pregar o evangelho, rico financeiramente, mas
espiritualmente miserável e duro para as boas novas de Jesus. No entanto, células têm surgido e
alcançado muitas pessoas que não ouviriam essa mensagem se não fosse um convite a partir de um
relacionamento de confiança.

PAR E , PE NSE E M UL TI PL I QUE!

A festa de multiplicação nada mais é do que uma celebração de pessoas que foram atingidas pelo
evangelho e se tornaram discípulas. Por essa razão, surgiu uma célula, uma supervisão e uma rede. Essa
é a natureza da multiplicação: relacionamentos firmados na mensagem fiel do evangelho utilizando as
células para atingir o maior número possível de pessoas. Portanto, multiplique, compartilhe e celebre!

