
 
Dia 23 de Junho de 2019 

 Líder: essa é pra você! Orando por fervor espiritual 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente! Assim, porque és 

morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca…” (Apocalipse 3.15-16). 

 

Senhor, não permitas que meu coração se esfrie. Faz arder o meu ser por ti. Acende o fogo do teu Espírito 

em mim. 

Como John Wesley fazia, que eu me coloque em chamas pelo Senhor e as pessoas venham me ver queimar. 

Oro assim não para chamar a atenção dos outros, mas para que o teu fervor em mim permaneça e contagie 

outros. 

Livra-me, ó Deus, de ser morno. Livra-nos, meu Pai, de ser uma geração indiferente. Livra-nos, Senhor, de 

sermos cristãos nominais, que vivem suas vidas desligados do propósito de Deus.  

Eu tenho sido um cristão assim, meu Pai. Tem misericórdia de mim e perdoa-me, por favor! Faz o meu 

coração queimar em Deus, enche-me de entusiasmo, meu Amado. Coloca a tua santa e ardente alegria em 

mim, Paizinho; este é o meu clamor. 

Eu oro em nome de Jesus. Amém! 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Convide sua célula para servir: Há muitos ministérios na PIB, e certamente todos se identificam com 

algum. Existe o ministério de comunicação (Encomun), que engloba a fotografia, redes sociais, som, vídeo. 

Também tem o ministério de integração (Seja One), que é aquele povo alegre que recepciona as pessoas 

nas entradas da igreja. Há o ministério dos roteiristas, para aqueles que receberam de Deus o dom da 

escrita. Incentive os membros de seu pequeno grupo a servir a Cristo. 

 

Quebrando o Iceberg! Temperatura espiritual 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Leve para a célula um copo com água e diga que está morna. Agora, pergunte o que acontecerá com a 
temperatura desta água nas seguintes condições: colocada para ferver, dentro de uma geladeira e em 
temperatura ambiente.  

Haverá certamente uma mudança de temperatura. Fazendo um paralelo com a nossa vida espiritual: se não 
fizermos nada em nossa “mornidão”, vamos esfriar naturalmente. Se estivermos buscando a face de Deus 
constantemente, então estaremos '‘quentes’' em sua presença como no primeiro amor. Agora, ao 
permitirmos que as circunstâncias da vida nos afastem ou se não procurarmos buscar a orientação do 
Senhor, logo o nosso relacionamento se esfriará.  

Como a está a sua temperatura? [Apocalipse 3.15-16] 

 

 



Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Santo Espírito – Gabriela Rocha 

Tudo a Ver com Ele – Central 3 

Jesus, Essência do Louvor – Priscila e Tiago 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Aprenda a Crescer em Cristo | Paschoal Piragine Jr. | 2 Pedro 1.3-8 

A grande preocupação de Pedro em sua segunda carta era o crescimento espiritual dos servos do Senhor, 

a fim de combater as muitas heresias que surgiam dentro da Igreja. De maneira prática, podemos encontrar 

instruções de como desenvolver a nossa maturidade cristã, como, por exemplo, conhecendo o Senhor. 

Quanto mais você conhecê-lo, mais irá se aprofundar em seus ensinamentos e promessas. Tendo o 

conhecimento, será muito mais fácil discernir o caminho a seguir, as decisões a tomar, sempre à luz da 

Palavra de Deus. E o apóstolo também nos incentiva a: 

Apegar-se a uma disciplina de crescimento (v. 5): Para o crescimento, é necessário esforço. Concentre-

se naquilo que é sua parte no crescimento espiritual. Quando recebemos a unção de Deus, não fazemos 

nada além de receber uma dádiva dele. Jesus já fez muitas coisas em nossas vidas derramando a sua 

unção e graça. Mas existe uma parte que devemos praticar e chama-se consagração. Para crescer 

espiritualmente é necessário esforço, um esforço que é fruto de uma vida disciplinada. Quais são estes 

esforços? 

a) Um esforço para crescer na fé: É o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça, do juízo, mas é 

nossa responsabilidade dar passos de fé todos os dias, vivendo a maneira de Deus, ou seja, seguindo as 

suas orientações. 

Cite maneiras práticas de como crescer na fé. 

b) Um esforço para crescer na virtude: Um cristão cresce quando diariamente deseja ficar mais parecido 

com Cristo. Será que as pessoas ao meu redor conseguem ver Cristo em minha vida? O meu jeito de lidar 

com o próximo é agradável a ele? Todos nós somos diferentes. Temos características natas, mas o que o 

Senhor quer de nós é que nos esforcemos em ser cada dia mais parecidos com ele em tudo. 

Para refletir: Há algo em sua maneira de ser que precisa ser mudado para ser mais parecido com 

Cristo? 

c) Um esforço para crescer no conhecimento: Quando você está lendo a Bíblia, o seu professor particular é 

o Espírito Santo. Muitos questionamentos são feitos; então, ele nos lembra de outra passagem, de uma 

pregação ou de um estudo porque é o Espirito Santo quem traz essa iluminação. Muitas vezes, o Senhor 

falará com você através dessa leitura. O inimigo, porém, trabalha para fazer de nós analfabetos da Bíblia.  

Por que é importante ter o conhecimento da Bíblia?  

Na igreja, há muitas formas de crescer no conhecimento. Você já participou ou participa de algum? 

Poderia compartilhar a sua experiência? 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Há pessoas ao seu redor que estão acomodadas? Chegue perto e faça um desafio de orarem juntos ou até 

mesmo de ler a Bíblia em grupo (o App Bíblia permite realizar Plano de Leitura da Bíblia em um ano e pode 

ser realizado por várias pessoas ao mesmo tempo, podendo gerar comentários, etc). Líder, invista na sua 

vida cristã. Vimos o quanto é importante não nos acomodarmos. Por vezes, permitimos que a nossa vida 

fique morna e como foi dito, a tendência é o esfriamento total. Tenha cuidado!  

 

https://youtu.be/Fojgb9deaj0
https://youtu.be/0-aNQK7u8L8
https://youtu.be/1pv370jYc0I
https://my.bible.com/bible/1840/2PE.1.3-8
https://my.bible.com/bible/1840/2PE.1.5


 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Santo Deus, clamamos a ti para que nos ajudes a analisar a temperatura que está a nossa vida espiritual. 

Não permita que estejamos acomodados. Traga sobre nós o Teu renovo e que haja em nossos corações o 

desejo sincero de buscar crescimento e maturidade cristã. Em nome de Jesus, amém! 

 


