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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): 1) Quando se ouve falar em crescimento, o que você pensa? 2) Para você, 

crescimento é algo fácil ou difícil? 3) O que você pensa sobre 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 (30 minutos): Textos Bíblicos – Efésios 4.13-15 | 2ª Pedro 2.18 | 2ª Coríntios 3.18 

 

Embora Deus possa transformar nossa vida de forma instantânea, ele escolheu nos desenvolver vagarosamente. Existem 

várias razões pelas quais é necessário haver um processo de amadurecimento da nossa vida: 

 

▪ 1ª Razão – O Nosso Aprendizado é LENTO - É comum termos de aprender uma lição várias vezes para realmente 

captá-la. A história de Israel demonstra quão depressa nos esquecemos das lições que Deus nos ensina e a rapidez com 

que retornamos aos velhos padrões de comportamento. 

▪ 2ª Razão – Temos muita coisa para DESAPRENDER - Embora tenhamos recebido uma natureza inteiramente nova no 

momento da conversão, preservamos ainda antigos hábitos, padrões e práticas que precisam ser eliminadas ou 

substituídas de nossa vida. Esse é o processo de desaprender para aprender novos hábitos. (Ler Efésios 4.22-25). 

▪ 3ª Razão – Novos e bons HÁBITOS levam tempo para se DESENVOLVER - Nossos hábitos definem nosso caráter. Só há 

uma maneira de desenvolvermos os hábitos que resultem num caráter semelhante ao de Cristo: praticando – e isso leva 

tempo! (1ª Timóteo 4.12-15) 

 

O que não podemos esquecer é que estamos diariamente num combate para atingirmos a maturidade. Então, como 

posso cooperar com Deus para crescer espiritualmente? 

 

1. ACREDITE que Deus está AGINDO em sua vida, mesmo que você não PERCEBA (Filipenses 1.6 | Eclesiastes 3.1) – Às 

vezes nos dá a impressão de que Deus não está fazendo nada com relação a nossa vida. No entanto, se Deus colocou a 

mão para trabalhar em sua vida, Ele vai fazer. Tudo o que Deus começa Ele conclui. O crescimento espiritual é um 

trabalho às vezes tedioso, que avança um passo de cada vez. Mesmo que você não perceba, Deus está trabalhando pelo 

seu crescimento. Sendo assim, busque diariamente atingir a maturidade para que você seja a pessoa que Deus quer 

formar em você. 

 

2. Desenvolva a PACIÊNCIA com Deus e CONSIGO mesmo (Tiago 1.4) –Ao contrário dos títulos de livros populares, não 

existem passos fáceis para o crescimento espiritual ou segredos para uma santidade instantânea. Pessoas que crescem 

espiritualmente são desenvolvidas através do tempo, das lutas, tempestades e períodos de sofrimento. Portanto, tenha 

paciência com o processo. Tenha paciência com a maneira que Deus está trabalhando em você.  

 

3. Permaneça CRESCENDO (Habacuque 2.3) – Não desanime no meio do processo de Deus para sua vida. O atraso não 

é uma negativa de Deus. Lembre-se de quanto você já passou, não de quanto terá de passar. Entenda uma verdade - 

Você talvez não esteja onde queria estar, mas também não está onde costumava estar. Olhe para o lado positivo de todo 

processo. Você avançou, progrediu. Você não desanimou e nem desistiu. Agradeça a Deus por isso. Permaneça firme! 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa obedecer a Deus sobre todas as coisas. Fale de Jesus para ela e seja 

um canal usado por Deus para essa restauração. 

 

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

suas necessidades. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

RECADO PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA: 1) Incentive sua célula a participar do Seminário de SABEDORIA FINANCEIRA 

(de 09 a 12/04 às 19:30). 2) Preparem suas células para serem multiplicadas. A nossa expectativa é realizarmos a primeira 

multiplicação no mês de Junho de 2015. 


