
ASSUNTO DA SEMANA: É só o começo! 
Curitiba, 29 de maio de 2022 

 
Objetivo do encontro: encorar cada membro da célula a avançar na fé, fugindo da estagnação,para ouvir ao 
chamado de Deus para servir efrutificar, levando os não crentes a se entregar a Cristo para viver uma nova história! 
Para o líder:Se você quer ir mais profundo e sair da sua zona de conforto, procure multiplicar sua célula e dar muitos 
frutos para o reino de Deus! Para que isso aconteça é necessário muito serviço e colocar em prática o que foi 
aprendido com Cristo, pois a maturidade espiritual provém sobretudo da prática. 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO  
Colocando em prática o que foi aprendido 
Objetivo e aplicação: Líder peça para que os membros da célula comentem sobre as diferenças existentes entre 
situações nas quais aprenderam algo somente de forma teórica e outras, onde o que foi aprendido na teoria foi 
aplicado em uma situação prática. Espera-se que o grupo possa perceber o quão melhores e mais fáceis de assimilar 
e aprender foram as situações nas quais houve associação entre a teoria e a prática. Assim deve ser nossa 
caminhada cristã. Precisamos praticar o que aprendemos nas escrituras! 

20 MINUTOS 
1. A bênção: https://www.youtube.com/watch?v=v8gaG2ed01I 
2. Leia: Salmo 138, qual o versículo que mais chamou a sua atenção e por quê? 
3. Em oração, agradeça ao Senhor por nos direcionar ao crescimento espiritual! 
4. Pela graça de Deus: https://www.youtube.com/watch?v=AmrO8HiHPec 

O RESUMO DA MENSAGEM: É só o começo! 
Hebreus 5.11-14/6.1-2 – Pr. Erik Saes 

INTRODUÇÃO 
Deus tem feito algo nesse tempo em nossas vidas e igreja. E Ele quer nos lembrar: é só o começo! Em Hebreus, o 
autor escreve à Igreja que sofria pressões culturais e sociais pós-conversão.  Alguns perdiam seus empregos, laços 
familiares, eram perseguidos pelos judeus pela sua fé em Jesus Cristo. E isso estava influenciando o fervor de sua fé.  
Na carta encontramos encorajamento pastoral, como também exposição da superioridade de Cristo diante da antiga 
aliança. E neste momento o autor fala também sobre o erro dos cristãos, a saber, a estagnação.  Quem não cresce, 
quem não se exercita, atrofia. Olhando para este texto, podemos observar três ações que nós, cristãos, precisamos 
ter para fugir dessa tendência que nos persegue: 
 
 



 
I. Sair do conforto (v.11-13). Para aqueles cristãos, a tentação de voltarem para suas vidas era crescente. Ser 
perseguido, não seguir o que todo mundo faz é cansativo. A Bíblia compara nossa vida a uma batalha, nos 
convidando a colocarmos uma armadura (Efésios 6-10-17). Por isso a carta diz tantas vezes: se agarrem às verdades 
ouvidas. Se agarrar demonstra que existirá uma força contrária! Batalha não é descanso, é estar sempre vigilante. 
Seguir a Cristo é tomar a cruz, e segui-lo. Abandonar a cruz, obviamente será mais fácil. Talvez por isso, o autor de 
Hebreus, nos fala um pouco de Jesus, de sua glória, de sua supremacia! Para que olhando para Cristo, possamos ser 
encorajados a nos levantarmos e lutarmos!  
Como podemos, de forma prática, sair do conforto e lutarmos pelas causas de Cristo? Dê um exemplo.  
 
II. Praticar o que aprendemos (v.14). Algo interessante que deve ser uma ação nossa para fugir da estagnação é 
praticar o que aprendemos! O autor deixa claro que o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício 
constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Fato é que a fé, o crer em Cristo e em Sua 
palavra carrega consigo o significado de prática, de vida! O exercício constante, segundo a palavra, nos torna 
maduros. A maturidade espiritual não advém dos eventos isolados nem de uma grande explosão espiritual. Advém 
de uma aplicação regular da disciplina espiritual. 
O que significa “disciplina espiritual” e como ela pode nos auxiliar a praticar o que aprendemos? 
 
III. Ensinar, dar frutos! (v.1-2). Agora, outra ação que nos ajuda a não estagnar é o serviço, é dar frutos!  A ordem de 
Deus é que todo cristão deveria amadurecer a ponto de poder ensinar os outros. Existe uma expectativa de que 
conforme caminhamos com Jesus, isso comece a fazer parte de nossa visão de vida! Vemos isso na grande comissão, 
dada por Jesus a todos os seus discípulos, ao ordenar que fossem por todo mundo, fazendo discípulos, ensinando-os 
a obedecerem tudo que os tinha falado. Somente poderemos das frutos se permanecermos em Jesus (João 15:4-8). 
Ao estarmos ligados Nele, temos que dar frutos! 
Como podemos dar frutos para o reino de Deus? Como aplicar isso na célula?   
 
Conclusão: Temos a oportunidade de decidir ir mais profundo! Sairmos do nosso conforto, praticar o que 
aprendemos e frutificar. Se você já faz algo, glória a Deus por sua vida, continue, não esmoreça! Vale a pena, Jesus é 
digno! Se você está estagnado, levante-se! Sirva a Jesus. 
 
Checagem: Você tem saído do seu conforto?Tem praticado o que aprendeu na palavra do Senhor? Tem dado frutos 
para o reino de Deus? 

Estamos chegando ao término do primeiro semestre e como está o planejamento para a multiplicação da sua célula? 
Tua célula está dando frutos para o crescimento do Reino de Deus ou está estagnada? É tempo de rever tudo aquilo 
que foi planejado e corrigir o que não está dando frutos para levar muitas pessoas à salvação em Cristo Jesus!  

 
Oremos: Pela nossa nação, pelas lideranças da nossa igreja e pelos membros de sua célula. Oremos para que 
possamos praticar tudo o que temos aprendido na palavra do Senhor! Oremos pela multiplicação e que o Senhor 
levante líderes. Oremos pelos enfermos e pela vida do pastor Paulo Davi e sua recuperação. 
 
 
 


