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Crescimento
Quebra-gelo (5 min)
Defi na a palavra crescimento.

Tempo de orar (5 min)
Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo compartilhamento 
da Palavra.

Tempo de cantar (5 min)
Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência.

Leitura Bíblica
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Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 Após uma reunião de um pequeno grupo multiplicador de 
nossa igreja, decidi refl etir na palavra crescimento. Naquela noite e 
na manhã seguinte, como em um fi lme, várias imagens de inúmeros 
encontros que tivemos em nosso pequeno grupo passaram em minha  
mente. Em todas essas imagens, estávamos ali naquela casa, sentados 
na sala ou à mesa, refl etindo sobre nossas vidas a partir da Palavra de 
Deus, louvando e compartilhando nossas histórias de vida uns com 
os outros, aprendendo a ouvir e a orar uns pelos outros e também 
pela igreja. E, dentre muitas outras coisas que poderia mencionar, o 
principal é que estávamos ali aprendendo e compartilhando sobre as 
coisas do Reino de Deus.
 Se no início dos encontros éramos totalmente estranhos, com 
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o passar do tempo já nos conhecíamos, podíamos dizer que, de fato, 
éramos irmãos em Jesus Cristo, pois passamos a viver em comunhão, 
amando uns aos outros, como Cristo nos amou. Assim, percebi que 
Deus nos fez crescer ao longo de muitos encontros. Isso é, estávamos 
enraizados na pessoa de Jesus. Então, compreendi que só podemos 
falar de crescimento quando nossas vidas estão profundamente 
enraizadas na fé em Cristo. Na medida em que nossas raízes estão 
nele, crescemos e damos frutos. E esse é o verdadeiro crescimento 
cristão.

Refl exão
1. O autor da meditação afi rma que só podemos falar de crescimento 

quando nossas vidas estão profundamente enraizadas em Cristo. 
Você concorda com essa afi rmação? 

2. De que maneira os encontros semanais de pequenos grupos têm 
colaborado para o seu crescimento espiritual? 

3. O que mais mudou em sua vida depois que você começou a fazer 
parte deste grupo?

Tempo de Orar (10 min)
Compartilhar as necessidades de oração e interceder uns pelos outros.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de Oração.

Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. você também encontra 
em nossas redes sociais e nosso site.
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