
 

 

 

11 – NÃO MAIS SEJAMOS COMO CRIANÇAS 
 

  

Quebra gelo: O que você fez quando criança, que você olha hoje e diz: - “Como eu tive coragem de fazer 

isso!” - Compartilhe com seu pequeno grupo.  
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min)   
 

• Peça alguém para orar pelo líder e pelo líder em treinamento do seu PGM.  

• Ore para que Deus possa abrir as portas e mais vidas sejam alcançadas pelo PGM. 
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min): – Tempo de adorar ao Senhor! Nesta semana 

você líder poderá sugerir um ou dois cânticos para o tempo de adoração. 

 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros - Momento de Oração em Duplas (20 min) 
 

Nesta semana nosso período de oração virá antes do período da palavra. Multiplique em duplas e 

compartilhe com sua dupla de oração sua experiência de leitura da Bíblia e oração da sua semana. De 

preferência, vamos estabelecer duplas de oração. Peça que os irmãos compartilhem sobre como foi a prática 

das coisas que Deus falou no último encontro. Estimule os que não conseguiram, anime os que não tentaram 

e louve a Deus pelos que praticaram. 

 

Tempo da Palavra (20 min) – Efésios 4.14-16 – “14 para que não mais sejamos como crianças, arrastados 

pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, 

pela astúcia com que induzem ao erro. 15 Mas, seguindo a verdade em amor, CRESÇAMOS EM TUDO 

NAQUELE QUE É A CABEÇA, Cristo, 16 de quem todo o corpo, bem-ajustado e consolidado pelo auxílio 

de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a 

edificação de si mesmo em amor.” 

 “Chegou a hora de crescer” – Esse é o tema que abre a nossa segunda série de mensagens do ano de 

2018. Que desafio temos de avançarmos e crescermos em Cristo. Sem dúvida alguma, crescer não é fácil, não 

é rápido, não é confortável e as vezes nos causa dor. Por isso, as vezes quando nos deparamos diante de 

algumas situações, preferimos voltar e não avançar, pois, o avançar significa algumas mudança e desafios a 

serem vencidos, e então retrocedemos, consequentemente, não crescemos, não avançamos. 

 Quando não crescemos, inevitavelmente, muitas vezes agirmos como crianças em determinadas áreas 

de nossa vida. Por isso quando Paulo escreve a uma igreja que ele tanto ama, a igreja de Éfeso, ele faz questão 

de enfatizar a aqueles amados irmãos a importância de não agirem mais como crianças: “não mais sejamos 

como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, 

pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro.” (v.14) - Ou seja, como crianças, nos 

tornamos vulneráveis a todas as situações e vivemos como arrastados pelas ondas de um lado para outro. 

Nunca ancoramos em um porto seguro, pelo contrário, além de sermos inseguros, transmitimos toda a 

insegurança que temos as pessoas ao nosso redor. 

 Mas, o próprio apostolo Paulo nos convida a um estilo de vida diferente: Mas, seguindo a verdade em 

amor, CRESÇAMOS EM TUDO NAQUELE QUE É A CABEÇA, Cristo, 16 de quem todo o corpo, bem-

ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o 

seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor.” (v.15) – Somos convidados a crescermos 

em todas as áreas de nossas vidas. Um crescimento integral, onde dia após dia, avançamos na verdade e no 

amor, e a constância se torna algo notável em nós. Firmes na Palavra prosseguimos mesmo diante das 

adversidades da vida. Enfim, já não somos mais meninos, e sim, adultos na nossa jornada com o Mestre. 

Vamos meditar um pouco mais ouvindo todo o nosso Pequeno Grupo Multiplicador participando e 

compartilhando sobre as perguntas de hoje. 

 

  



 

Perguntas para Reflexão: 

1 – “Não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro” – Quando 

você houve esta expressão de Paulo o que vem ao seu coração? 
 

2 – “Crescer não é fácil, não é rápido, não é confortável e as vezes nos causa dor. Por isso muitas vezes 

quando nos deparamos diante de algumas situações, nós preferimos voltar e não avançar.” - Como você 

vê esta afirmação? Compartilhe 
 

3 – Como você se enxerga hoje? Você se vê como alguém que está crescendo? Comente. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Tempo de Multiplicação (5 min): Peça a cada participante do seu PGM que compartilhe o nome de 3 amigos 

que ale gostaria de convidar para o próximo encontro. Após todos falarem. peça um irmão que ore por estas 

vidas e por todos os participantes, para que tenhamos ousadia em convidar. 

 

Tempo da Igreja (5 min):  Domingo, você é nosso convidado a estar conosco no Espaço HOPE em 

Samambaia as 18h. Motive a cada pessoa do seu PGM a fazer diferença na vida de outro. Você não pode ficar 

fora! Estará conosco o Pr. Walmir Andrade de Palmas (TO) e a missionária Noêmia Cessito da Junta de 

Missões Mundiais. 

 

Fale sobre o batismo para quem ainda não é batizado, motive a participar da classe para o batismo no dia 1º 

de maio. Pergunte também ao seu PGM quem deseja se tornar membro da HOPE. Quem manifestar este 

desejo, fale sobre o encontro para novos membros no dia 21/04 no Espaço Hope as 16h. 

 

 

AVISOS IMPORTANTES 
 

  

#DESAFIO DA SEMANA 
Pare e medite: que nota você daria ao seu crescimento no ultimo ano? 


