
         ASSUNTO DA SEMANA: 

Aprenda a crescer em Cristo 
Curitiba, 16 de junho de 2019 

 
Objetivo do encontro: refletir sobre a importância de crescermos na graça e no pleno conhecimento 

de nosso Senhor Jesus Cristo. 

Para o líder: Nunca pare de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor!  

10 MINUTOS - QUEBRA GELO –  Se fala melhor sobre o que se conhece melhor 

Material: papéis e caneta. 

Como fazer:  peça que cada participante escreva em uma folha de papel o que vier a mente sobre o 

Brasil e sobre a República de San Marino. Não poderão consultar os pares e nem a internet para 

saber mais sobre os países. Se não conhecerem San Marino, poderão deixar esta parte da escrita em 

branco. Todos os membros da célula conseguirão escrever sobre o Brasil, mas, provavelmente, 

poucos ou nenhum sobre San Marino. Fazer reflexão com o grupo sobre a importância de 

conhecermos sobre o que falamos. Sabemos falar sobre o Brasil muito bem, porque o conhecemos, 

ao contrário de San Marino. Da mesma forma, só falaremos com perfeição sobre Cristo, se, de 

verdade, conhecermos quem Ele é. 

Objetivo e aplicação: refletir sobre a importância de conhecermos mais e mais a Jesus. 

 

 
20 MINUTOS 

1. Leia: Filipenses 2:5-11. 
2. Eterno amor. 
3. Qual versículo chamou mais a sua atenção? Por que? 



4. Orações de agradecimento ao Deus que nos convida ao crescimento na graça e no conhecimento 

de nosso Senhor Jesus Cristo. 

 
RESUMO DA MENSAGEM: Aprenda a crescer em Cristo 

Pr. Paschoal Piragine Jr 

Texto: 2 Pedro 1: 3-8 

 

INTRODUÇÃO  

O tema do livro de Segunda Pedro pode ser encontrado no capítulo 3.18.  “Cresçam na graça e no 
conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo.” Neste livro Pedro está preocupado com heresias, 
profetas, líderes e filósofos, que de modo sorrateiro se infiltravam na comunidade dos crentes. 
Assim ele combate duramente estas heresias. Seu tom é muito mais forte do que o da primeira 
epístola. No entanto, de modo positivo, ele nos apresenta algumas instruções práticas de como 
podemos crescer na graça ao invés de abandoná-la. O que ele desejava era que este crescimento 
produzisse um tipo de maturidade espiritual que os capacitasse para todo o tipo de prova que 
tivessem de enfrentar. Por isso ele introduz esta carta dando o caminho do crescimento para que 
pudessem enfrentar os desafios que os líderes hereges representavam. O propósito da reflexão de 
hoje é tentar aprender com as instruções de Pedro o caminho da maturidade espiritual. 
 
I –  Conheça plenamente Jesus – v.3  
O primeiro passo nesta jornada da matuidade espiritual é conhecer Jesus. Mas o que significa 
conhecer plenamente Jesus? Significa conhecê-lo como nosso Salvador pessoal (sua encarnação, sua 
revelação, sua obra, seu amor, seu poder remidor); conhecer os recursos que ele nos deixou (ser 
revestidos do Espírito Santo, dons Espirituais, O testemunho do Espírito Santo em nossas vidas, 
Libertador do que nos aprisiona, o maligno não nos toca); conhecer as promessas de Jesus (Estaria 
conosco, Seria  o nosso advogado, Nos daria o reino eterno, Voltaria, Ressuscitaria os mortos, 
Arrebataria a igreja, Seria juiz de toda a terra); viver em profunda intimidade e comunhão com Ele 
(pois tudo procede dele). Se Jesus não é conhecido desta maneira por nós então os recursos divinos 
para nossa maturidade, ainda que disponíveis, podem não ser usados em nossa vida. O grande 
convite é que nós cresçamos nesta graça infinita pelo conhecimento íntimo e profundo de Jesus. 
 
II – Apeguem-se a uma disciplina de crescimento 
O segundo passo que Pedro nos apresenta é que junto com o conhecimento íntimo de Jesus 
precisamos desenvolver uma disciplina de crescimento espiritual. É interessante notar que o 
crescimento espiritual exige de nós disciplina. Por isso Paulo a compara com a vida de um atleta, ou 
a edificação de uma construção ou ainda com o trabalho de um agricultor. Neste último fica claro 
que há algo extraordinário de Deus acontecendo ao mesmo tempo que um duro trabalho, como o 
de um lavrador, ocorrem simultaneamente para que possa haver colheita. Então o que envolve esta 
disciplina? a) Um esforço para crescer na fé: mas o que significa esforça-se 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: fazer ou não fazer as coisas da maneira de Deus? 
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. Será que somos capazes de crer que o método de Deus, a 
palavra de Deus e a vontade Deus são a única resposta para a nossa vida?  esforçar-se para crescer 
na fé é levar a sério cada uma destas decisões e ser radical no compromisso com o Senhor. b) Um 
esforço para crescer na virtude: o cristão que cresce espiritualmente quer, a cada dia, ficar mais 
parecido com Jesus no jeito de falar, nas suas posturas éticas, no lidar com os seus desejos ardentes. 
O que Pedro está nos ensinando é que em alguns aspectos somos libertos, mas em outros 
precisamos nos esforçar para haver mudança. Jesus deseja que as pessoas possam ver Jesus através 
das nossas vidas.  Maturidade é coisa de gente grande, de gente que quer crescer e que não se 



conforma com a mediocridade, pois o modelo a imitar é alto: O Senhor Jesus. c) Um esforço pra 
crescer no conhecimento.  O próximo passo para a maturidade é um esforço disciplinado para 
crescer no conhecimento. Este é o conhecimento que alcançamos através da palavra de Deus. 
Quando lemos a palavra, permitimos que o que Deus revelou sobre si mesmo sobre a sua vontade, 
seus planos e a realidade do mundo espiritual que atua em nosso mundo material, nos sejam 
revelados. E pela iluminação e aplicação do Espírito Santo, possamos aplicar este conhecimento aos 
contextos que vivemos. Há, na palavra de Deus, uma resposta para as demandas do mundo de hoje.  
Mas só podemos descobrir estas respostas à medida em que o conhecimento da palavra de Deus, 
encha nossas mentes e corações. 
  
CONCLUSÃO 

        Hoje o Senhor nos convida a crescer, primeiro na sua intimidade com Jesus, depois em uma 
disciplina que revela o seu compromisso com ele e com os propósitos que ele tem para a sua vida. 
Você quer?  

 
35 MINUTOS  

1– Pergunta de descoberta (caráter geral)   
a)  Você tem crescido no pleno conhecimento de Jesus?  
b) Você tem crescido no conhecimento da Bíblia? 
 
2– Entendimentos (pontos da mensagem)   

       a) As pessoas podem ver Jesus através de você? 
b) Sua vida reflete a excelência moral de Jesus? 
 
3– Checagem  

        Você está levando a sério o compromisso de crescer na fé e no pleno conhecimento do nosso 
Senhor Jesus Cristo? Quando paramos de crescer somos impedidos de alcançar um estágio maior em 
nossa jornada de fé e ficamos aquém do que o Senhor tem preparado para nós. Agindo dessa forma, 
abrimos portas para que o inimigo possa nos desviar dos propósitos do Senhor. Que possamos estar 
alertas, para crescer em conhecimento e nunca retroceder! 

15 MINUTOS  

De 22 a 27 de julho acontecerá a “Semana do Avivamento” em Curitiba. Que o Senhor abençoe as 

igrejas que estão participando deste evento, que muitos sejam avivados e que corações sejam 

transformados pela presença de Jesus!  

10 MINUTOS 



 Orem pela Semana do Avivamento. Orem pelo culto na Arena. Orem pela nossa igreja. 

 

 


