
 

Tema da semana : CRIADO PARA SE TORNAR SEMELHANTE A CRISTO Colossenses 2.7 

 
 
João 9:10-11  

 

Desde o princípio, o plano de Deus tem sido fazê-lo à semelhança de seu Filho Gn 1.26, 
podemos: pensar, ponderar e solucionar problemas; como Deus, nós nos relacionamos  
damos e recebemos amor e somos dotados de consciência moral — podemos discernir entre 
o certo e o errado, o que nos torna responsáveis diante de Deus. Ef.4.22.  

Lembrese-se da frase:” Tal pai, tal filho” 

1-O que Deus quer em relação ao nosso caráter?   Mt 5.3-11     Gl 5.22. Deus nos dá o nosso 
tempo na terra para construirmos e fortalecermos nosso caráter para o céu; é por isso que 
passamos por tantos momentos difíceis, é o que nos possibilita crescer. 

2-A obra do Espírito Santo de Deus em você. II Cor 3.18 . Nós mesmos não somos capazes 
de realizar esta obra, somente o Espírito, isto se torna visível através das nossas escolhas, 
quando: Cristo viver em nós!!  A Bíblia compara o crescimento espiritual a uma semente, a 
uma edificação e a uma criança em crescimento. Cada metáfora exige uma participação 
ativa: sementes devem ser plantadas e cuidadas, edificações devem ser construídas — elas 
não aparecem simplesmente — e crianças devem comer e se exercitar para crescer. I Pe 2.2 

3-Tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento.   A 
maturidade espiritual não é instantânea nem automática; é um desenvolvimento que durará 
o resto de sua vida. Ef.4.13.   

Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz. Ao contrário da 
cultura que está ao seu redor, sempre conduzindo vocês para baixo, para o nível de 
imaturidade, Deus produz o melhor em vocês e desenvolve em vocês uma maturidade bem 
formada. 

Quebra-Gelo Dizendo por dizer 
Material:Uma garrafa de refrigerante vazia e sete pedaços de papel  
Desenvolvimento: Recorte um pedaço de papel e em cada um escreva oque foi feito em cada dia da 
criação. (Exemplo: 1º dia Deus criou a luz, 2 º dia... e assim até o 7 º dia) pegue a garrafa de 
refrigerante e coloque os papeis dentro dela. Gire a garrafa  rapidamente e , quando ela parar, 
estará apontada para alguém. Esta pessoa abrirá  e fara mimica para que os demais adivinhem  qual 
dos 7 dias ela tirou quem adivinhar ganha a vez de girar a garrafa. 
 
Moral: Tudo que Deus faz é bom. 

Frase para o líder 
 Os membros da equipe completam-se uns aos outros, jamais competem uns com os outros 

Avisos 
Quinta feira  Oração  19:30H      Encontro de Fé 20h 
 


