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LIÇÃO 113 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS  
 

- QUEBRA GELO: Como você se sente nos dias atuais? Tem desejo de mudar, de crescer,  

                              de progredir?   O que te impede? 

- ADORAÇÃO: (26) Jesus é a aliança e Tu podes - Regis Danese 
 
- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: Josué 1.9 

 
DEIXANDO A ZONA DE CONFORTO PARA CRESCER 
 
INTRODUÇÃO:  
 
Muitas pessoas se sentem insatisfeitas com a situação em que se encontram e tem desejo de 

mudar, de crescer e progredir; Apesar desse desejo, boa parte das pessoas não experimentará 

o crescimento que deseja. Por quê? São vários os motivos mas o maior deles é o medo.  
 
Quando vamos crescer e progredir que postura Deus espera de nós ?  Leia Josué 1.9  e 

responda (Ele quer que nos esforcemos, tenhamos bom ânimo e não tenhamos medo). 
 
Vamos ler o texto de Mateus 14.27-32, veja com este exemplo o que precisamos fazer para 

crescer em Deus, ter intimidade com Ele e progredir na vida e ministério.  O que seria? 

(É vencer o medo e ter ousadia para pedir e agir). 
 
SE VOCÊ DESEJA CRESCER ATENTE PARA ALGUMAS LIÇÕES DESTE TEXTO: 
 

1. Entenda quais situações em sua vida mais lhe cansa e lhe paralisa no dia a dia. 

     Neste episódio observamos que os discípulos por causa do forte vento no meio do mar 

estavam com dificuldade para remar, e após muitas horas remando sem conseguir 

atravessar eles se sentiram cansados, sem forças e temerosos. 
 
2. Admita diante de Deus que você tem medos!  

    Pedro, um dos que gritou de medo, pede a Jesus que Ele o deixe andar sobre as águas 

para ir encontrá-lo, Jesus disse: vem, e ele vai e anda um pouco sobre a água, só que volta 

a ter medo e afunda. Isso já aconteceu com você?  Um momento estava confiando, 

depois teve medo novamente?    
 
3. Aprenda sempre. Seja sempre ensinável! 

    Pedro andou pouco, deixou o medo dominá-lo novamente mas aprendeu com seu erro, 

prosseguiu, cresceu e mais tarde se tornou um motivador de muitos pelo seu exemplo de fé; 

ousadia e sinais.  Você tem aprendido com seus erros?  Conte alguma experiência. 
 
4. Não desista. Não volte atrás. Persevere! fazendo isso você crescerá. 

     Pedro aprendeu com seu erro, mas não deixou que seu erro o desanimasse e o fizesse 

desistir. Você também irá errar mas persevere, aprenda, e com certeza você crescerá e se 

tornará o que Deus sonha para você. 
 

CONCLUSÃO 

Para crescer em conhecimento e intimidade com Deus é preciso se render a Ele. Conversem 

uns com os outros sobre o que podemos fazer para crescer? Depois orem uns pelos outros. 
 
- APELO EVANGELÍSTICO 

- A VISÃO:...Faça contato, ore uns pelos outros, evangelize, consolide e encontre com o discípulo. 

- MISSÕES MUNDIAIS: Fred e Sandy Nuckly (Reino Unido) sua vida ao Brasil e JF em 04/2017 
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