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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): Você acha que o cristão de hoje se preocupa com o crescimento 

espiritual? 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um 

cântico ou colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (20 minutos): 2ª Pedro 3.18 

 

O texto lido como base fala sobre o dever de crescermos na graça e no conhecimento de Jesus. Há duas 

maneiras de crescermos no conhecimento de Deus: ESTUDANDO A BÍBLIA E ORANDO. Hoje vamos falar 

sobre a necessidade de crescer no conhecimento da Palavra de Cristo. Muitos cristãos estão a anos dentro de 

uma igreja, mas continuam meninos no entendimento (1ª Coríntios 14.20). Hoje vamos aprender juntos 

quatro verdades bíblicas sobre o assunto: 

 

1. Crescer no conhecimento e entendimento requer ESFORÇO (Oseias 6.3) – Conhecimento é o ato ou 

efeito de conhecer, já o entendimento é a capacidade de avaliar ou julgar algo. Não tem como entender a 

Bíblia sem antes conhecê-la, por isso precisamos ler e estudar a Palavra. Tanto o conhecimento como 

entendimento da Palavra requerem esforço. Crescer no conhecimento é um processo continuo que exige 

esforço da pessoa. Em sua opinião, qual a maior dificuldade que o cristão tem para crescer no conhecimento? 

  

2. Não viva como um BEBÊ ESPIRITUAL (Hebreus 5.12-14, Hebreus 6.1,2) – Os textos lidos falam de 

cristãos que pelo tempo de convertidos já deveriam ser mestres, no entanto continuam criancinhas espirituais. 

Infelizmente isto continua acontecendo nos dias de hoje, cristãos que estão na igreja há anos, continuam 

crianças espirituais que precisam ser alimentadas com leitinho.  A Bíblia diz que o alimento sólido é para os 

adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. 

  

3. Quem não cresce no conhecimento corre o risco de ser DESTRUÍDO (Oseias 4.6) – Não é só o diabo 

que destrói, a ignorância também. Muitos cristãos estão com a vida espiritual destruída, ministério, 

casamento, família, vida profissional destruída, por falta de conhecimento e entendimento da Palavra. São 

cristãos que não conhecem as promessas de Deus para eles. 

 

4. Quem não cresce está mais vulnerável ao ERRO e ao PECADO (Mateus 22.29 | João 8.32 | Isaías 5.13) 

– Jesus disse que muitos erram por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. As Escrituras se 

conhece estudando, o poder de Deus orando. Há também muitos que não conseguem se libertar de vícios e 

pecados por conta da ignorância espiritual. Você já pecou por ignorância? 

 

CONCLUSÃO: Deus está nos convidando a investir em nossa vida espiritual. Vamos estudar a Palavra, deixar a 

preguiça e o comodismo, vamos mergulhar nas águas mais profundas do conhecimento de Deus! 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter um encontro com Jesus. Não perca tempo: apresente 

Jesus Cristo para ele o mais breve possível. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, 

servindo-a nas suas necessidades e incentivando-a a crescer. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

ORIENTAÇÕES PARA OS LÍDERES: 1. Nosso TADEL será no dia 05/11 às 20h. Nesta terça-feira não haverá 

célula nos lares. 


