TEMA: FOMOS CHAMADOS PARA GERAR
Texto: Genesis 1:28; 30:1
1º SEMANA
 01/03 e 03/03
Quando Deus criou o homem, Ele estabeleceu uma lei e um propósito para sua existência.
Após criar o homem e a mulher a sua imagem e semelhança o Senhor os abençoa e libera uma
palavra: “Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a”. Em Jesus essa palavra
está ativada sobre nós hoje.
Ninguém conhece a Jesus simplesmente por conhecer, existe um propósito na conversão
de cada indivíduo. A vontade de Deus é salvar todos os homens, por isso ele tem nos chamado
para pregar o evangelho, espalhar as boas novas, proclamar libertação aos cativos (Isaías
61:1-3), curar os enfermos, limpar os leprosos, e ressuscitar os mortos, e expulsar os demônios
(Mateus 10:8).
Abra os teus olhos há uma missão para você nesta terra. Não há nenhum propósito em
freqüentarmos uma igreja, uma célula, ouvir sermões se não houver frutos. Os frutos são
pessoas que se convertem a Jesus através das nossas vidas. Quando não há frutos, nossa
vida Cristã perde o sentido e passamos apenas a ser meros religiosos sem propósitos.
Raquel (esposa de Jacó) estava passando por um momento difícil, ela era uma mulher
estéril e não podia gerar filhos. Sua insatisfação chegou ao ponto de ela clamar a Jacó dizendo:
“Dá-me filhos, senão morrerei. ” Essa palavra revela uma mensagem de Deus para todos nós
que somos a igreja do Senhor Jesus. Raquel era estéril no seu corpo físico por essa razão não
podia gerar. Logo Raquel percebeu a gravidade da situação, então veio um grande incomodo em
seu coração, fazendo com que ela se amargurasse, e no seu desespero ela declarou que se ela
não desse um filho a Jacó era melhor morrer.
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PARA COMPARTILHAR
- De acordo com Genesis 1:28 “sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a”
você se sente ativado nessa palavra? Sua vida tem refletido isso?
- Raquel entendia que uma vida sem ter filhos, era uma vida sem propósito. Comente a frase.
Obs: Líderes, Deus tem nos chamado nesse ano para vivermos este propósito, gerar vidas!
Ouça a resposta dos irmãos e no final ore por todos. Para que haja uma ativação na vida de
cada um.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2° SEMANA
 08/03 e 10/03
No velho testamento gerar filhos era um grande sinal do favor de Deus. Quando uma
criança nascia havia grande festa e todos se alegravam com o novo membro da família.
O propósito de um casamento é formar uma família, e para formar uma família é preciso
gerar filhos. Todos nós hoje fazemos parte da família de Deus, somos membros do corpo de
Cristo, somos casados com Jesus. Mas isso só aconteceu por que alguém nos gerou, alguém
orou, intercedeu, jejuou por mim e por você até que nós nascemos para Cristo. Somos o
resultado do trabalho de um ou mais servos de Deus que entenderam o propósito do seu
chamado que é gerar filhos para Deus.
Raquel era estéril no seu corpo físico, mas quantas pessoas hoje estão estéreis no
espírito. Muitas pessoas hoje dentro da igreja, ainda não geraram ninguém para Cristo. Muitas
células também se fecharam por que não se multiplicou, não gerou, com isso a reunião semanal
pode perder o seu propósito. Temos que entender que uma vida cristã sem gerar filhos ou
discípulos é inútil. É uma religião vazia e sem propósito como qualquer outra que conhecemos
e às vezes até criticamos.
Jesus não morreu para que fundássemos uma denominação bonitinha e ficássemos ali
trancadinhos e quietinhos, mas Ele disse, “portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai e do Filho, e do Espírito Santo. ” (Mateus 28:19)
Essa é a vontade do Pai! Ele quer que você gere filhos espirituais!!
PARA COMPARTILHAR
- Fale um pouco de como você foi gerado, quando alguém te ganhou para Jesus e de
como você foi cuidado. (Pedir para que os membros da célula compartilhem).
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- Você tem reproduzido isso na vida de outros?
- Você concorda que, uma vida cristã sem gerar filhos espirituais é uma vida cristã
religiosa? Explique por que.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3º SEMANA
 15/03 a 17/03
Se nós não cumprirmos o nosso propósito real como cristãos, viveremos frustrados com
uma sensação de derrota. Se você ainda não ganhou ninguém para Jesus, é hora de despertar!
Você precisa fazer alguma coisa! Faça como Raquel, clame ao Senhor, chore, grite, ore, jejue,
mas tome uma atitude a partir de agora. Não aceite está situação de esterilidade em sua vida,
mas vá atrás da sua benção, vá evangelizar os seus amigos, parentes e vizinhos. Fale de Jesus na
sua escola no seu trabalho e onde quer que você for. O Senhor Jesus te chamou para gerar
tome posse disso, basta crer e o Espírito Santo falará através de você.
E para você que há muito tempo não gera ninguém, também está na hora de despertar.
Levante tua cabeça e lembre-se que no passado você já gerou discípulos. Quero declarar sobre a
sua vida que a unção da multiplicação ainda está sobre você.
Infelizmente existem pessoas que freqüentam a igreja e a célula ha muito tempo e não
despertaram para esse chamado, estão acomodadas a essa situação de uma vida estéril, não
geram, e isso não as constrange, não há uma reação sequer, nem mesmo um sinal de esforço. Se
você está vivendo desta forma, é preciso se arrepender, é preciso tomar uma decisão séria agora
em nome de Jesus e avivar seu coração, porque o Senhor te chamou para ser Pai de multidões!!
Não jogue fora esse privilégio essa benção que é gerar discípulos. Não deixe o desânimo te
vencer, o cansaço de derrotar ou a vergonha te intimidar, porque o Senhor está contigo e Ele
vai te fazer frutífero e você vai multiplicar muitos filhos para Jesus.
Precisamos nos atentar para algo muito sério, uma célula ou igreja que não gera, não está
saudável e se não houver os cuidados devidos para a cura, a célula e a igreja podem morrer pela
doença da esterilidade. Percebam como não gerar frutos é grave e preocupante para uma vida
cristã, uma célula ou igreja.
Jesus conta na parábola da figueira estéril: Lucas 13:6-9. (Ler o texto). É muito claro o
recado que Jesus transmite através desta parábola. Assim como aquele homem procurava fruto
em sua figueira Jesus também procura em nós, na célula e na igreja frutos que são as pessoas
que conquistamos para Ele.

PARA COMPARTILHAR
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- Você já ganhou alguém para Jesus? Conte como foi.
- Você tem sido um viticultor na sua célula e igreja? Como você tem contribuído para o
crescimento saudável da sua célula e igreja?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4º SEMANA
 22/03 a 24/03
Sinais de uma vida cristã saudável:
a) Tem unidade com propósito.
Um servo de Deus verdadeiro e focado no real propósito do evangelho é seguido por
frutos e conseqüentemente de multiplicações. Ele gera filhos espirituais, e esses se firmam
gerando outros que depois de maduros também geram outros. E assim o reino de Deus vai
crescendo. Ou seja, ele não gera discípulos fracos e que voltam atrás, mas discípulos que
permanecem, isso é maravilhoso porque os discípulos são gerados segundo a sua espécie. A fim
de vivermos esse propósito na pratica, o Senhor nos tem presenteado com uma ferramenta
poderosa que é o projeto Timóteo. A caminhada do apóstolo Paulo com seu discípulo Timóteo é
o centro da inspiração estratégica do Projeto Timóteo.
O relacionamento deles mostra um caminho revelado pelo Espírito Santo quanto ao
modelo bíblico para formar discípulos maduros, aptos e comprometidos cm o Reino de Deus.
Todas as pessoas precisam de alguém que a ajude a cumprir seu propósito em Deus e isso é
feito por meio de um relacionamento baseado na confiança e na transparência. Andar juntos em
unidade! Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha
parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também
idôneos para instruir a outros. (2Timóteo 2:1,2).
Texto de poio: Amós 3:3; 1Corintios 1:10.
b) Fala a mesma língua.
É muito importante sabermos que os discípulos aprendem muito mais por modelo do que por
palavra. Nós como pais espirituais devemos tomar alguns cuidados para não gerarmos filhos
espirituais sem realidade de discípulo. Queremos formar uma igreja forte, com células fortes
e que fala a mesma linguagem, que trabalha em unidade e que se submete a visão. Para
isso é preciso que os que já estão caminhando a mais tempo no evangelho (os mais maduros na
fé e na visão), tenha a disposição bem como a sabedoria para transferir o mesmo DNA aos
discípulos. Isso é muito sério, se não trabalharmos a qualidade de discípulos em nossa equipe,
corremos o risco de perder o foco e comprometermos todo o trabalho que já foi feito.
c) Tem disposição em servir.
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Nossos discípulos precisam de cuidados e acompanhamento. Não adianta somente gerar é
preciso continuar o trabalho, há muitas pessoas que se converte e depois de um tempo some da
igreja, se afastam ou voltam para o mundo. E porque isso acontece? Por falta de
acompanhamento.
A igreja primitiva não somente gerava muitos discípulos, mas também praticava o
discipulado com eficiência. Veja Atos capítulo 14-21 22 “Tendo anunciado o evangelho
naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio, e Antioquia fortalecendo
os discípulos e exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que é necessário passar
por muitas tribulações, para entrar no Reino de Deus. ”.
Esse é um trabalho promissor que cresce e que avança. O líder principal (Paulo) e o seu
Timóteo (Barnabé) indo visitar os novos filhos na fé para ver como eles estavam. É isso que
devemos fazer, não somente o líder e o Timóteo, mas também você que ainda não é líder, mas
já está a algum tempo na igreja. Você também pode visitar os mais novos, você também pode
gerar e auxiliar na edificação e consolidação do novo membro.
A igreja de Atos crescia forte e o Senhor acrescentava todos os dias os que iam
sendo Salvos Atos 2:47.
Devemos seguir o mesmo padrão da igreja de Atos. Assim como os discípulos foram
chamados para gerar e discipular nós também fomos. Nossa igreja tem um encargo que é
alcançar, discipular e enviar.
Nós temos um alvo para ser alcançado para este ano, 1.000 (mil discípulos e 80 novas
células até o final de 2018). Você faz parte deste projeto. Você faz parte da grande pesca!
PARA COMPARTILHAR
- Fale sobre a importância de vivermos o discipulado prático e como isso contribui para o
crescimento saudável da célula e da igreja.
- Como você avalia o seu crescimento espiritual desde a sua conversão? Quais áreas da
sua vida você ainda tem dificuldades em avançar?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Família Comunidade da fé.

ESBOÇO PARA SER MINISTRADO DE 01/03/2018 ATÉ 24/03/2018
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