
 

ASSUNTO DA SEMANA: APRENDA A CRESCER EM CRISTO 

Curitiba, 23 de Junho de 2019 

 

Objetivo do encontro: a maturidade cristã é algo que precisamos exercitar cotidianamente, lendo a 

bíblia, meditando sobre a palavra e dando o testemunho sobre a nossa vida.  

Para o líder: Lembre aos membros da igreja, que o dízimo é um ato de gratidão, que demonstra o 

nosso apreço pela palavra e pela fidelidade que Deus tem para nós; quanto aos convidados explique 

que é algo espontâneo e de bom grado, aonde agradecemos ao nosso Pai por ter nos sustentado.  

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Como fazer: Vamos nos conhecer? Peça que cada um conte um sonho que tem, uma aspiração, algo 

que ainda quer realizar ou ter?  

Objetivo e aplicação: peça que cada um, diga um sonho que possui, algo que quer realizar ou 

adquirir, pergunte porque deste sonho e o que está fazendo para que possa realizar este desejo. 

Deixe que cada um conte sobre sua aspiração, alguns poderão dizer que já tem de tudo, contudo 

seja incisivo e instigue para que digam sobre situações que esperam concretizar e assim por diante. 

O intuito é compartilharmos um pouquinho de nós com os nossos irmãos.   

20 MINUTOS 

1. Leia: SALMO 23 (ao final, de ênfase e leia novamente o versículo 6). 

2. Orem louvando e agradecendo a Deus por sua misericórdia! 

3. Você pode escolher músicas que o seu grupo conheça dentro do tema. 

Sugestões: 1) Sou feliz com Jesus, 2) Deus é fiel e 3) Rompendo em fé.  

 

 

 



 

RESUMO DA MENSAGEM: Aprenda a crescer em Cristo  

Pr. Paschoal Piragine Jr 

Texto: 2 Pedro 1:3-8 

 

INTRODUÇÃO  

Continuando a meditação sobre a palavra de Deus, vimos que o propósito da carta de Pedro, era 

fazer com que os crentes crescessem nos ensinamentos de Jesus, como estavam sob influências do 

mal deste mundo, Pedro vai nos dar instruções para seguirmos no desenvolvimento da nossa 

maturidade cristã. Nesta segunda parte do estudo, veremos que Pedro nos alerta do esforço que 

precisamos realizar para seguir no crescimento espiritual, vislumbrando estarmos além da unção, 

em consagração. Para tanto há uma pergunta que precisamos responder: “o que significa se esforçar 

para crescer na fé?” 

 

A palavra de Deus vai nos ensinar que todos os dias somos confrontados por situações, pessoas e até 

pensamentos que nos levam a uma luta interior, com questionamentos constantes quanto: fazer ou 

não fazer as coisas da maneira de Deus? Ou fazer ou não fazer as coisas segundo os valores de Deus? 

Cada decisão desta coloca em jogo o que cremos, coloca em cheque a nossa fé. Esforçar-se para 

crescer na fé é levar a sério cada uma destas decisões e ser radical no compromisso com o Senhor. 

E o porquê disto? Porque, caso contrário paramos de crescer e somos impedidos de alcançar um 

estágio maior em nossa jornada de fé. 

 

Mas pior do que isto, ficamos aquém do que o Senhor tem preparado para nós, abrimos portas para 

que o inimigo possa nos desviar do propósito que o Senhor preparou. É por isso que a mornidão 

espiritual é tão detestável, ela é a expressão de um cristão que deixou de desejar crescer na fé e se 

conformou e se acomodou. Ou mesmo se deixou influenciar pelo inimigo. 

 

Como você está neste momento? Crescendo na fé ou já está acomodado? 

35 MINUTOS  

1– Pergunta de descoberta (caráter geral)  

a) O que é maturidade cristã para você? Como podemos crescer na fé? 

2– Entendimentos (pontos da mensagem)  

a) Você já teve a sensação que resolvendo determinadas áreas da sua vida, já teria resolvido 

tudo?  Porque esta é uma falsa sensação? 

b) Então, fazer ou não fazer tudo da maneira de Deus? Mesmo na sua profissão ou na empresa 

que trabalha. 

c) O que é unção? E consagração? Como conseguimos nos manter ungidos e consagrados? 

 

 



 

 

3– Checagem 

 

a) Todos nós somos provados diariamente, mas para você apesar de dizer que acredita e tem fé, 

você crê ser possível colocar o método e agir de Deus em todas as situações da sua vida? O quê 

não te permite deixar com que os ensinamentos de Jesus, se apliquem sob a sua vida? 

  

15 MINUTOS  

Sabe as famílias abençoadas nas casas de oração? Esta semana a igreja estará com muitas 

atividades, vamos convidar estas famílias para participarem da apresentação da orquestra na terça? 

Ou do culto com as crianças de Uganda no domingo? O importante é os alvos de oração estejam 

participando dos nossos ministérios e atividades evangelísticas, criando um elo cada vez maior com 

Jesus por meio do nosso intermédio. 

 

10 MINUTOS 

Orem pelos nossos irmãos que estão desempregados, para que haja disponibilidade de trabalho e de 

sustento para eles. Orem pelas crianças de Uganda que estarão vindo a igreja no próximo domingo, 

por proteção e direcionamento a cada uma delas. Orem pelo projeto da cristolândia, por cada 

voluntário e suas respectivas famílias. 

 

 


