Cresça 2 – Aprenda a Como Crescer Espiritualmente
•
Se você perguntar para um médico, nutricionista, ou personal trainer como
fazer para conquistar um corpo mais saudável e forte, o que eles diriam?

CRESÇA 2

Aprenda a Como
Crescer Espiritualmente

•
Invariavelmente a resposta seria: prática de exercício e alimentação
adequada.
•
Nesse curso conheceremos as disciplinas espirituais que levam um cristão a
se tornar forte e maduro na fé.
•
Hoje vamos falar de alimentação, pois a ciência afirma que, não importa o
quanto você se exercite, se não se alimentar corretamente, nunca obterá os
resultados desejados.

Dinâmica

VOCÊ TEM FOME
DE QUÊ?

Individualmente
•
Escreva um resumo da sua alimentação diária, especificando os horários e o
que geralmente come em cada um deles.
Todos juntos
•
Quantas refeições você faz por dia?
•
O que você come normalmente?
DEIXAR ALGUNS FALAREM E ANOTAR AS RESPOSTAS NO QUADRO
Pergunta: Que paralelo podemos fazer com a nossa vida espiritual?
DEIXAR ALGUNS RESPONDEREM
Respostas:
•
Comer todos os dias - Não somos jibóias!
•
Comer com horários definidos - Precisamos de disciplina!
•
Comer coisas nutritivas - Cuidado com o que se come!
•
Fazer as refeições principais - Ninguém vive só de snacks!
•
Por conta de uma alimentação espiritual pobre, podemos ser crentes
raquíticos, fracos, doentes, dependentes de outros - a vida de Deus não flui.

Aula 1: Conectando-se com Deus
•
Você já passou pela experiência de o combustível do carro em que estava
acabar? Compartilhe com o grupo.

AULA 1

Conectando-se com Deus

•
Assim como os carros param de funcionar, os cristãos param de funcionar
espiritualmente se não recebem combustível do alto.
•
O tempo diário com Deus, no quarto de escuta, supre o sustento espiritual
necessário para abastecer nossas almas.
•
O quarto de escuta é uma atividade que acontece em um determinado
tempo e lugar, diariamente. É um tempo separado para ler a Bíblia, orar e buscar a
Deus.

“

Uma Conexão Diária
Mas, quando você orar, vá para o seu quarto,
feche a porta e ore a seu Pai, que está em
secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o
recompensará.
-Mateus 6:6

•

Qual é a evidência nas Escrituras com relação ao quarto de escuta?

•
O texto principal é Mateus 6:6 Mas, quando você orar, vá para o seu quarto,
feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em
secreto, o recompensará.
•
Nesse versículo, Jesus fala a respeito de um tempo específico (“quando”) e
de um lugar específico (“quarto”) para passar tempo com o Deus que vê o que está
em secreto. Deus deseja que nos conectemos com ele de forma diária, em um
lugar e tempo específicos.

Exercícios (página 10):
PEÇA PARA ALGUÉM LER

Exercícios

Leia Mateus 6:5 E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles
gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos
pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa.
•

Como os hipócritas oravam?

•

Por que Deus não gosta desse tipo de oração?

“

Uma Conexão Ininterrupta
Orem continuamente. Deem graças em todas as
circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus
para vocês em Cristo Jesus.
-1Tessalonicenses 5:17-18

PEÇA PARA ALGUÉM LER
1Tessalonicenses 5:17-18 Orem continuamente. Deem graças em todas as
circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus.
•
É muito importante que falemos com Deus ao longo de todo o dia. A Bíblia
diz que devemos orar em todo o tempo.
•
No entanto, orar ao longo do dia não deveria substituir o tempo diário com
Deus em um lugar específico, durante um tempo determinado.

DUAS MANEIRAS DE CONECTAR-SE COM DEUS
QUARTO DE ESCUTA

ORAÇÃO CONTÍNUA

Receber a plenitude de Deus

Manter a plenitude de Deus

Estudar a Palavra de Deus

Lembrar da Palavra de Deus

Esperar em Deus

Andar com Deus

Orar por motivos específicos

Orar momento a momento

Duas Maneiras de Conectar-se com Deus
Nessa tabela você pode observar as diferenças entre o tempo no quarto de escuta
e a oração contínua:
Quarto de escuta
Receber a plenitude de Deus
Estudar a Palavra de Deus
Esperar em Deus
Orar por motivos específicos

Oração contínua
Manter a plenitude de Deus
Lembrar da Palavra de Deus
Andar com Deus
Orar momento a momento

•
O quarto de escuta e a oração contínua suprem-se mutuamente e são
igualmente importantes.
•
O tempo pessoal com Deus nos renova e dá poder para caminharmos no
Espírito.
•
Depois de passar tempo em sua presença, você perceberá uma nova
sensibilidade para com Deus em suas atividades diárias.
•
Orar sem cessar é a continuidade de ter recebido da abundância de Deus
em seu quarto de escuta.
•

Apenas não cometa o erro de substituir um pelo outro.

Na Verdade, O Que Devo Fazer Durante O Tempo No Quarto De Escuta?
•
Alguns direcionamentos para o que fazer durante o tempo no quarto de
escuta são bastante úteis.

O QUE FAZER NO
QUARTO DE ESCUTA?

•
No entanto, em última instância, o objetivo do quarto de escuta é conhecer a
Deus de forma mais profunda, em intimidade.
•

O que acontece no quarto de escuta deve ser algo flexível e espontâneo.

Filipenses 3:10-11 Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a
participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte para, de
alguma forma, alcançar a ressurreição dentro os mortos.
•
Muitas pessoas olham o quarto de escuta muito mais como uma regra a ser
vivida do que como um relacionamento com o Deus vivo. Isso não é verdade!

Esta é a vida eterna: que te conheçam, o único Deus
verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.
-João 17:3

Exercícios (página 12):
Leia João 17:3 Esta é a vida eterna: que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a
Jesus Cristo, a quem enviaste.
•

Como Jesus descreve a vida eterna?

•

De que maneira conhecer a Deus pode ser o seu principal objetivo?

Por Que Passar Tempo Diário Com Deus?

POR QUE PASSAR TEMPO

DIÁRIO COM DEUS?

•
O desejo de Deus de passar tempo conosco é maior do que o nosso desejo
de passar tempo com ele.
•
Nós buscamos a Deus porque ele nos buscou primeiro; foi ele quem
colocou esse desejo em nosso coração.
•

A Bíblia diz: “Nós o amamos porque ele nos amou primeiro”. (1João 4:10)

Exercícios (página 13):

Exercícios

Leia Romanos 8:28-29 Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem
daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito.
Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem
conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos
irmãos.
•

Qual é a atitude de Deus para com os seus filhos?

•

Como você pode aplicar esses versículos à sua vida?

Força Diária

FORÇA
DIÁRIA

•
Precisamos passar tempo com Deus porque necessitamos de força
diariamente.
•
Jesus disse: “Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã
trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal”. (Mateus
6:34)
•
Encaramos novos desafios todos os dias, por isso não podemos depender
do encontro que tivemos com Deus ontem.
•
Precisamos de força a cada novo dia, e o quarto de escuta nos prepara para
os desafios diários da vida, na medida em que permitimos que Deus nos conduza
em vitória.
•

Ou você não tem pelo menos um abacaxi para descascar todo dia?

Apresentação do vídeo
•

E não temos só abacaxis para descascar, não é mesmo?

(próximo slide)
Vídeo Fruit Ninja in real life

Vídeo Fruit Ninja in real life 2min
•
Muitos já querem ser ninjas na vida real sem nenhum esforço, nenhuma
disciplina.
•
Precisamos da ajuda de Deus e das disciplinas espirituais para vencer os
desafios diários.

Exercícios (página 14):

QUAIS SÃO ALGUMAS DAS

SUAS LUTAS DIÁRIAS?

•

Quais são algumas das suas lutas diárias?

•

Como o tempo no quarto de escuta pode ajuda-lo a encarar esses desafios?

O pão de cada dia

O PÃO DE
CADA DIA

•
Algumas pessoas vão à igreja em substituição do quarto de escuta. Apesar
de frequentar cultos ser um auxílio para o crescimento do cristão, isso não substitui
o tempo diário com Jesus. Precisamos entender como nos alimentar a nós
mesmos.
•
Assim como precisamos do alimento físico todos os dias, também
precisamos do alimento espiritual.
•
Jesus abordou esse assunto em Mateus 6:11, onde lemos: “Dá-nos hoje o
nosso pão de cada dia”.
•
Observe a palavra “hoje”. Nosso corpo físico foi planejado para receber
alimento todos os dias. Nossa vida espiritual também necessita diariamente de
força e vibração.
•
Recebemos este pão diário quando lemos a Palavra de Deus, meditamos
num texto das Escrituras, adoramos, ouvimos Deus, confessamos pecados e
oramos.

Exercícios (página 15):
Leia Mateus 6:34 Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará
as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal.

Exercícios

•

O que esse versículo diz que devemos evitar?

•

Como você pode aplicar esse versículo à sua situação atual?

A Recompensa De Deus

A RECOMPENSA
DE DEUS

•
Mateus 6:6 inclui uma recompensa. Jesus disse: “Mas, quando você orar, vá
para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu
Pai, que vê em secreto, o recompensará”.
•
Deus vai abençoar a sua vida e fazê-lo prosperar de várias formas. Deus é
aquele que recompensa os que o buscam em secreto.
Exercícios (página 16):
•

Como você espera ver a recompensa de Deus em sua própria vida?

•

Alguns exemplos de recompensas:
- Deus pode te mostrar como conduzir a sua vida.

- Deus pode te mostrar como organizar a sua agenda de forma que consiga
fazer o máximo de coisas em seu dia ou semana.
- Deus pode te mostrar como se comunicar de forma mais efetiva com seu
cônjuge, filho ou parceiros de negócios.
•
Se você fizer do tempo com Deus a sua prioridade absoluta, ele irá ajuda-lo
a sentir-se mais realizado durante o seu dia.
•
Certa vez, durante um tempo bastante atarefado, Martinho Lutero disse:
“Tenho tanta coisa para fazer hoje, que deveria passar as primeiras três horas do
dia em oração”.

Exercícios (páginas 16 e 17):

O QUE MAIS
IMPACTOU VOCÊ?

•

O que mais impactou você nesta lição?

•
Faça: Comprometa-se a começar seu tempo de quarto de escuta diário
ainda nesta semana!
•
Memorize: “Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore
a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o
recompensará”. (Mateus 6:6)

Exercícios (página 18):

NÃO
ENTRE
Momento
a sós com

DEUS

•
De todos os motivos existentes para passar tempo com Deus, qual você
considera o mais importante? Por quê?
•

Qual a razão principal para ter o quarto de escuta?

•
Quais os obstáculos em seu quarto de escuta impedem você de se
aproximar mais de Deus?
•
Para a próxima semana, reserve um horário para ter seu encontro com Deus
diariamente.

Pontos Principais:
1.
O quarto de escuta nos capacita a andarmos no Espírito e orarmos
continuamente durante o restante do dia.

PONTOS PRINCIPAIS

2.
Não existe regra fixa para o quarto de escuta. O importante é se aproximar
de Deus, evitando o ritual e a rotina.
3.
Nós precisamos passar tempo diariamente com Deus para recebermos
regularmente o alimento espiritual.

Apresentação do vídeo
•

Vamos declarar que Deus é o nosso alimento.

(próximo slide)
Louvor Chamas meu nome - Beto Tavares

Louvor Chamas meu nome - Beto Tavares 4min
•

Promova um tempo de quebrantamento.

Aula 1: Conectando-se com Deus

AULA 1

Conectando-se com Deus

