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I Quebra-Gelo:1. Quem estiver fazendo o quebra-gelo, deve comentar primeiro;
2. Avise que cada pessoa terá no máximo dois minutos para compartilhar.

II Louvor e Adoração: Adoração (Louvor) Nós para Deus. O louvor funciona melhor quando o 
grupo põe-se de pé em círculo. O tempo dedicado a esta atividade não deverá passar de 15 
minutos. Prepare a ministração do louvor com antecedência, selecionando as músicas e 
preparando as letras para que todos possam tê-la em mãos.

III Edificação: Minha Fé Multiplicada – Pr. Eliel Bucco

Introdução: Não dá para acreditar em tudo que recebemos no WhatsApp ou na internet. Quem já 
recebeu aquelas correntes "mande para 10 pessoas e receba um presente". Ou aquelas 
mensagens sensacionalistas de criança precisando de ajuda. Mas é a mensagem do evangelho 
pode ser multiplicada?  Ela é recebida? Ela é passada adiante?
"Quer dizer que quando Deus intervém é milagre, quando não intervém é o livre arbítrio?"

1. A fé de Paulo foi multiplicada em Timóteo.
 Mesmo na prisão Paulo sabia que através de Timóteo a mensagem seria propagada. 

E como Timóteo faria isso? Fortalecendo-se na graça. 

2. O Soldado, o Atleta e o Fazendeiro - a graça multiplicada.
 Porque esses três entenderam a graça?
 O soldado deseja agradar aquele que o chamou, fugindo dos embaraços. Gratidão! 
 O atleta não procura atalhos para vencer, mas vence segundo as regras. Santidade! 

Ex. Brasileirão 2017
 O fazendeiro participa dos frutos na simplicidade. Desfruta! Ex. Prazer nas pequenas 

coisas.

3.  Fe suficiente para suportar.
 Vemos na palavra que a graça pode ser multiplicada. 1 Ped.1.2
 Mas a graça só e multiplicada quando minha fé aumenta na obra de Cristo por mim, 

com isso tenho mais graça para suportar. Quem não tem não pode dar e a Bíblia diz: 
melhor é dar do que receber.

 Exemplo: Mutirão, Ofertas, Aconselhamento, Libertação.

Conclusão: Nós somos a carta de Cristo.  2 Cor 3.3. Se recebemos a graça, nossa fé deve ser 
multiplicada para atingirmos a "ultimate trust" e o pleno potencial da graça.  Você e eu iremos 
multiplicar nossa célula, nossa liderança, nosso entusiasmo, nossos recursos, nosso milagre, mas 
primeiro eu preciso receber deles em minha vida. Quantos querem sua fé multiplicada?

IV Compartilhamento na célula: O que tem te impedido de multiplicar sua fé?

V Momento de oração: 

15 min

15 min
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a. Este é o momento de convidar o visitante não cristão a aceitar Jesus como Salvador e 
Senhor. Rm 10:9 -10. 

b. Momento da cadeira da benção. 
c. Ore pelo encontro e pelas vidas que irão levar. 
d. Ore pelas pessoas do OIKÓS (pessoas próximas e queridas a serem ganhas para Jesus) que a 

célula quer alcançar.
e. Ore para que haja visitantes ou mais visitantes. 
f. Ore para que novos líderes sejam levantados e a célula possa multiplicar-se.

                                                   

                                                             Avisos
1. Torre de Oração, de segunda a sexta as 18:00 horas. 
2. Congresso de batalha “alto nível”, dias 24,25 e 26 de novembro, no prédio da IDE. 

Investimento 50,00


