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Crescendo com Cristo
Quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador,
começamos uma nova vida com Ele: nós nascemos de novo. Porém,
como o bebê que nasce, precisamos crescer para que possamos ser
pessoas maduras em Cristo. Neste estudo vamos ver três elementos que
nos ajudam a crescer: a Palavra de Deus, a oração e a comunhão da
igreja.
Atividade Nº 1: A palavra de Deus
Ler no grupo Hebreus 5:11 a 6:3. Completar:
a. O autor da carta aos Hebreus disse que o leite representa as “primeiras
_______________ da __________________ de Cristo” (Hebreus 6:1).
b. 1 Pedro 2:2
“Sejam como _______________ recém-nascidas, desejando sempre o
puro __________ espiritual, para que, _____________ dele, vocês
possam _______________ e ser _______________.”
c. Salmo 19:11
“Senhor, os teus _____________________ dão _________________ a mim, teu servo, e eu sou
___________________________ quando lhes ________________.”

Quando nós entendemos e obedecemos a palavra de Deus, a Bíblia, nós crescemos
em nossa fé. Porém, além de ler o que Deus tem escrito por nos na Bíblia, devemos
também falar com Ele através da oração.

Atividade Nº 2: A Oração
Completar:
a. 1 Tessalonicenses 5:17
“________________ ________________”
b. Lucas 18:1
“Jesus contou a seguinte parábola, _________________ aos ________________ que deviam
_______________ sempre e nunca _____________________.”

Atividade Nº 3: A Igreja
A Bíblia disse que a igreja é como nossa família espiritual (Efésios 2:19). Bem como um bebê
recém-nascido precisa dos cuidados de uma família, nós também precisamos de nossa família
espiritual - a igreja.
a. Hebreus 10:25
“Não ____________________, como alguns estão fazendo, o ______________ de assistir às nossas
________________. Pelo __________________, animemos uns aos ______________ e ainda mais
agora que vocês veem que o __________ está _________________.”
b. 1 Coríntios 14:26
“Portanto, meus irmãos, o que é que __________ ser feito? Quando vocês se ____________ na
______________, um irmão tem um ____________ para cantar; outro, alguma coisa para
_______________; outro, uma _________________ de _____________; outro, uma
___________________ em _______________ estranhas; e ainda outro, a __________________
dessa _________________. Que ___________ seja feito para o _____________________
espiritual da ________________.”

O Novo Testamento mostra que a primeira igreja teve cultos no templo e grupos
pequenos nas casas. Esta estrutura ajuda a igreja desenvolver tanto a celebração de
toda a igreja louvando a Deus nos cultos, tanto a comunhão dos grupos pequenos,
com a participação e edificação (crescimento) de cada membro da igreja.

Atividade Nº 4: A Igreja: Celebração e Comunhão
a. Atos 2:46
“____________ os dias, ______________, se _________________ no pátio do _______________.
E nas suas ___________ partiam o ________ e participavam das ________________ com
___________ e humildade.”
b. 1 Coríntios 16:19
“As ________________ da província da Ásia mandam _________________. Áquila e a sua esposa
Priscila e a _____________ que se ______________ na __________ deles mandam saudações
_____________ a vocês.”
c. Colossenses 4:15
“Mandamos saudações aos ______________ que moram em Laodicéia. Saudações também para
Ninfa e para a ______________ que se _____________ na ______________ dela.”

Nos cultos de celebração no templo, temos a pregação da palavra de Deus, o louvor
e a adoração, com toda a igreja presente. Nos grupos pequenos nas casas podemos
estudar a palavra de Deus com a participação de cada pessoa presente, e ministrar
uns aos outros: orando, edificando, encorajando etc. Tanto os cultos tanto os
grupos pequenos são peças importantes na vida da igreja.

