A MULTIPLICAÇÃO
DENTRO DA CÉLULA

6. MANTER O NÍVEL DE EXCELÊNCIA: Você não pode iniciar sua célula com ânimo, preparando cada detalhe
e, em seguida, deixar o nível cair. Uma marca clara de
um ganhador de almas é a excelência.

A multiplicação é um processo sobrenatural produzido pelo Espírito Santo. Você, como líder; será o multiplicando (agente de mudança) e o Espírito Santo será
o multiplicador (agente sobrenatural). Trabalhando de
mãos dadas com o Espírito Santo, podemos obter multiplicação e crescimento.

7. NÃO DESANIME: Muitas vezes o inimigo traz desânimo e isso nos faz perder a força da conquista. Não caia
nessa armadilha. Todo líder deve sempre permanecer
altamente motivado, cheio da Palavra e ativo em oração. Mantenha sempre um espírito de conquista e alegria, confiado plenamente em que o Senhor o escolheu
para ser o melhor líder.

COMO ALCANÇAR O CRESCIMENTO E A MULTIPLICAÇÃO?
Lembre-se que a característica mais importante da célula é que ela cresce e se reproduz.
COMO CRESCER?
O crescimento vem como um produto de nossas orações específicas e de nosso trabalho árduo e estratégico para alcançar nossas metas.
Para alcançar o crescimento desejado, você deve:
1. ESPECIALIZAR-SE NA ESTRATÉGIA QUE DEUS LHE DÁ:
Deus lhe dará uma estratégia Divina. Lembre-se de que
a estratégia é ganha no lugar secreto, mas é importante
trabalhar com todo O seu coração.
2. TER METAS SEMANAIS: Assim como você determina
cumprir as metas do estudo, do trabalho e de todas
as áreas da sua vida, programe com o Senhor quantas
almas ganhará por semana.
3. VISUALIZAR QUANTAS PESSOA VOCÊ QUER GANHAR:
Lembre-se que a visualização é um processo fundamental em qualquer conquista. Você não pode conquistar o
que você não viu primeiro no mundo espiritual.
4. ESTABELECER JEJUNS E TEMPOS DE INTERCESSÃO PELAS PESSOAS QUE FREQUENTAM SUA CÉLULA E SUAS
NECESSIDADES: Muitos líderes deixaram isso de lado
e não se comprometeram a pagar um preço pelas almas. Determine-se a voltar a esse primeiro amor pelo
trabalho e não deixar perder uma só das pessoas que
vêm à sua célula.
5. DESENVOLVER ATIVIDADES EVANGELÍSTICAS EFICAZES:
As pessoas novas não quererão se envolver com as coisas
de Deus se as apresentarmos de maneira religiosa e fria.
Todas as atividades devem se concentrar em demonstrar
o amor de Deus e um interesse genuíno por cada pessoa.

8. NÃO PERCA UMA ÚNICA OVELHA: Na parábola da ovelha perdida, vemos que quando o pastor perdeu uma
de suas ovelhas, ele não ficou conformado as 99, mas
deixou-as para alcançar a que havia sido perdido. Esta
deve ser a nossa atitude! Devemos entender que não
há nada mais valioso para Deus do que uma alma e
devemos nos comprometer a não deixar que uma só
das pessoas que vem para a célula se perca.
A ESTRATÉGIA DA ORAÇÃO PELA CADEIRA VAZIA
Outra das estratégias de fé que o Senhor nos revelou
para poder crescer através das células, foi a da oração
pela cadeira vazia.
• Em cada célula encorajamos os líderes a sempre
deixar um lugar vazio para que, junto com todos os
membros da célula, orem para que o Senhor o preencha na próxima semana.
• É algo que é feito em cada célula e envolve todos
os membros para que eles entendam a importância
de crescer.
• Quando os participantes veem que as orações são
respondidas, eles ficam cheios de fé e começam a se
envolver mais com o evangelismo dentro da célula.

COMO INICIAR UMA CÉLULA
Para iniciar uma célula com autoridade, é aconselhável ter pelo menos seis assistentes e, para conseguir isso, o
Senhor nos deu a estratégia da Oração de Três.
Por que Satanás inspirou os inimigos de Daniel com um plano para impedi-lo de orar por um mês? (Dn 6:7).
Porque isso significaria a morte espiritual do profeta. Assim como não orar traz morte, orar por trinta dias,
com perseverança, desencadeia a vida. Quando nos comprometemos a orar por pessoas que ainda não são
crentes, por um mês, o Espírito de Deus estenderá Sua misericórdia e lhes dará vida.
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