
ASSUNTO DA SEMANA: Sua vida pode ser melhor 
Curitiba, 04 de setembro de 2022 

 
Objetivo do encontro: refletir sobre a importância de não nos conformarmos com a maturidade que já 
desenvolvemos! 
Para o líder:Não se conforme com a maturidade que você já desenvolveu, pois ela é de gente que quer 
crescer e que não se conforma com a mediocridade, pois o modelo a imitar é alto: O Senhor Jesus. 
Aviso: Sua célula precisa participar das ações sociais da ABASC! Precisamos de doações de Cestas 
Básicas e roupas que podem ser entregues presencialmente na recepção da PIB. As doações das Cestas 
Básicas podem ser colocadas nos envelopes de ofertas ou através do Pix 75051458000179, com o 
comprovante encaminhado pelo e-mail contribuicao@pibcuritiba.org.br com o título: Doação para ABASC. 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 
Amadurecer para crescer! 
Objetivo e aplicação:Líder, peça para que os membros da célula compartilhem suas experiências, 
relatando situações que o ajudaram a amadurecer e crescer na fé no Senhor Jesus, e como elas foram 
importantes para o seu desenvolvimento e fortalecimento espiritual. 

20 MINUTOS 
1. Porque vivo está: https://www.youtube.com/watch?v=fpUb57t-rd4 
2. Leia Salmos 115:9-18. Qual o versículo que mais chamou a sua atenção e por quê? 
3. Em oração, agradeçam ao Senhor pelo conhecimento e maturidade que vêm do alto, assim como as 
bênçãos da semana. 
4. Maravilhosa Graça: https://www.youtube.com/watch?v=syr7J4CIMmc 

O RESUMO DA MENSAGEM: Sua vida pode ser melhor 
2 Pedro 1:1-11– Pr. Paschoal Piragine Junior 

INTRODUÇÃO 
O terceiro desafio que Pedro lança nesse texto tem a ver com a maturidade espiritual, emocional e prática 
que precisa ser desenvolvida em nossas vidas. Vimos que os Dons foram a segunda resposta de Pedro e 
são sinais da graça poderosa de Deus que nos são dados à medida em que buscamos do Senhor. Mas 
agora o apóstolo nos adverte para o fato de que não podemos nos conformar com a maturidade que já 
desenvolvemos e com o nível que imaginamos ter alcançado. Neste sentido precisamos entender que há 
coisas que recebemos do céu, mas há outras que precisamos trabalhar com afinco, mediante a graça de 
nosso Senhor para que sejam aprimoradas em nossa vida. 
 
III- Não se conforme com a maturidade que você já desenvolveu (v.8) 
O padrão que temos é muito mais alto. O apóstolo Paulo fala sobre isto em Efésios 4:13-14. O fato de 
muitas pessoas se conformarem com a maturidade que já desenvolveram faz com que muitos crentes 



sejam como meninos, inconstantes, agitados pelos ventos de pensamentos, às vezes são até 
inconsequentes em várias áreas da vida e, por isso, se tornam improdutivos e ao invés de abençoarem. 
Muitas vezes se tornam pedra de tropeço na vida das pessoas. O que Pedro está nos ensinando é que em 
alguns aspectos somos libertos, mas em outros precisamos nos esforçar para haver mudança, 
crescimento e produtividade e firmeza. Em 2 Pe1: 5-7, o Apóstolo apresenta uma lista de qualidades 
básicas que precisam crescer constantemente em nossas vidas, para que possamos ser mais produtivos e 
abençoadoresem todas as dimensões de nossa existência. 
O que você entende por maturidade espiritual? O que fazer para não se acomodar com a 
maturidade que desenvolveu para que possa crescer, ser produtivo e abençoador? 

 
a. Um esforço para crescer na fé (v.5) 

Mas o que significa esforça-se para crescer na fé? Aprendemos na bíblia que a fé salvadora é um dom de 
Deus, mas a fé milagrosa e transformadora é uma qualidade que precisa ser desenvolvida a cada dia 
mediante a coragem de fazer o que Deus nos manda. 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? Cada decisão deste tipo 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. 
Caso contrário, paramos de crescer e não alcançamos um estágio maior em nossa jornada de fé; pior do 
que isso, ficamos distantes do que o Senhor tem preparado para nós. É por isso que a mornidão espiritual 
é tão detestável; é a expressão de um cristão que deixou de desejar crescer na fé e se conformou e se 
acomodou. Tiago nos diz que a fé sem as obras é morta e precisamos dar passos concretos, mesmo que 
aparentemente não seja o melhor caminho.  
Como podemos, de forma prática, nos esforçar para crescer na fé e buscar o sobrenatural de 
Deus? De um testemunho quando você tomou uma atitude de fé e deixou de se acomodar, e cair 
em contradição a fé que professa. 
 
Conclusão: Não devemos nos conformar com a maturidade que já desenvolvemos, pois o padrão que 
temos é muito mais alto: Jesus! Precisamos nos esforçar para crescer na fé, levando a sério cada decisão 
em nossa vida e ser radical no compromisso com o Senhor! 
 
Checagem: Você está acomodado? Você acha que o seu padrão é suficiente? Você procura crescer na 
fé? Você já deu o passo de fé que o Senhor lhe pediu? Você é radical em sua fé? 

Busquem estratégias para evangelizar as almas sedentas pelo conhecimento do Senhor! Orem e peçam 
direcionamento do alto para que possam buscar desafios radicais de fé mais altos, confiando no 
sobrenatural de Deus. 

Oremos: Pela nossa nação para que a vontade do Senhor prevaleça, pelas lideranças da nossa igreja e 
pelos demais membros. Oremos para que possamos ser cada dia mais maduros na fé! Oremos pelos 
enfermos da igreja e pelos novos desafios mencionados pelo pastor Paschoal.  

 
Sua missão como líder é direcionar sua célula a imitar a Cristo, e estamos aqui para ajudá-lo nessa 
missão! Então acesse o link e compartilhe: https://bit.ly/Educ-Cristã 


