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Quebra-gelo

Introdução

Desenvolvimento do ensino

COMO PROSSEGUIR PARA O ALVO

Que tal, depois do período de louvor e de oração inicial, começar o estudo com a seguinte pergunta: “A vida cristão não 
é fácil, mas, ao mesmo tempo, apresenta vários aspectos maravilhosos. Em sua opinião, quais são os mais importantes 
benefícios da vida cristão?”. Discuta com o grupo sobre as maiores vantagens da vida cristã. 

A vida espiritual é maravilhosa em inúmeros aspectos, tais como a alegria da salvação, o alívio e paz provenientes do 
perdão recebido, a oportunidade de conhecer a Deus pessoalmente, a chance de recomeçar e experimentar uma nova 
vida, poder conhecer e estudar a Palavra de Deus, fazer parte de uma igreja local, etc. 

Mas, ao mesmo tempo, ela possui uma característica que precisamos muito compreender: a vida cristã precisa ser muito 
bem cuidada. Ela não pode ficar estagnada, parada, caso contrário começaremos a esfriar espiritualmente. Quando 
pararmos de buscar a Deus, não ficaremos estacionados ou preservados no nível em que estávamos, como alguns 
pensam, mas, começaremos imediatamente a decair, a regredir, a andar para trás, a perder a nossa espiritualidade e a 
nos afastar de Deus. Então, a vida espiritual tem que ser bem nutrida e cuidada.

Pela experiência e pela Palavra de Deus, sabemos que basta deixarmos de buscar a Deus, pararmos de buscar o 
alimento e o crescimento espiritual que algo começa a secar e a morrer em nossos corações. Alguns ficam tanto tempo 
sem buscar a Deus, sem se renovar espiritualmente, que perdem a força espiritual, esfriam a fé, perdem a alegria, a 
vontade de estar na presença de Deus, de ler a Palavra, de participar da comunhão na igreja, e acabam se afastando 
completamente e até abandonando a fé.

O Apóstolo Paulo abordou este tema de forma muito clara e desafiadora em sua carta aos Filipenses. Vamos ler este texto 
e aprender algo tão crucial: nunca podemos parar de crescer espiritualmente. 

Leitura Bíblica: Filipenses 3.12-16

Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito; mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui 
também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado; mas uma coisa 
faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, 
prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Por isso todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo; e, se sentis alguma coisa de outra maneira, 
também Deus vo-lo revelará. Mas, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e 
sintamos o mesmo.

Neste texto, o apóstolo Paulo deixa bem claro a importância crucial de sempre buscarmos o nosso contínuo crescimento 
espiritual. Para ele, todos tem que avançar espiritualmente. Só existe uma direção possível: para frente. Todo homem 
deveria ter um propósito, um sentido de missão, um desejo ardente de ser alguém que faça diferença em sua geração. 
Naturalmente isso só acontecerá se estivermos motivados a crescer, sair da inércia, do comodismo, da ociosidade e 
caminhar com a expectativa de uma realização pessoal. O crescimento espiritual não é automático. Isto significa que 
não basta a conversão para garantir um contínuo crescimento. Tudo depende de nossa atitude de buscar o crescimento. 

Através deste texto, podemos aprender que para haver crescimento na vida espiritual, bem como na vida profissional, 
estudantil, familiar, ministerial e na igreja como comunidade, é fundamental observar e cultivar constantemente três 
atitudes que Paulo destaca:

1. Insatisfação: Paulo diz no verso 12: “Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito; mas prossigo para 
alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus”. Paulo não estava satisfeito. Ele tinha que avançar sempre 
em direção ao seu alvo. 

Pode parecer estranho que esse sentimento negativo possa ajudar alguém a crescer. Mas, com certeza, a insatisfação 

Lição de Célula
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é altamente positiva, na medida em que ela nos leva a um desespero, uma crise, fazendo-nos refletir e nos sentir 
incomodados com o que somos, ou o que temos. É precisamente nessa situação que temos a oportunidade de parar 
e afirmar: “Eu não estou satisfeito com a minha vida, ela precisa mudar e tomar outro rumo”. “Eu não estou feliz com 
minha vida espiritual. Sinto muita frieza e indiferença em meu relacionamento com Deus. Não estou contente com meu 
rendimento no trabalho, no meu ministério como líder de célula, ou na igreja”. “Basta! A partir de hoje vou dar uma 
virada”. Esta frustração, este vazio, este reconhecimento de que preciso mais de Deus é fundamental para motivar a 
busca que gera crescimento. Sem fome espiritual ninguém cresce. 

Pare agora mesmo e pergunte ao grupo: 
Você está satisfeito com sua espiritual? Por quê? E com sua vida familiar?  

Se estiver satisfeito, então você parou de crescer. Saiba que isso é muito perigoso e pode levá-lo ao fracasso. 

Se não está satisfeito, o que poderia fazer para retomar o seu crescimento? 

2. Autoavaliação: Paulo prossegue no verso 13 testemunhando o seguinte: “Irmãos, quanto a mim, não julgo que o 
haja alcançado”. Podemos observar a expressão usado por ele:  “não julgo que o haja alcançado”. Paulo crescia sem 
parar porque não estava satisfeito e porque nunca parava de se autoavaliar. Ele julgava a si mesmo. 

Não é suficiente apenas a insatisfação para retomar o caminho do crescimento. O próximo passo deve ser tentar 
descobrir o que está impedindo o nosso crescimento. Em outras palavras, o que tem sido um peso, um obstáculo e uma 
barreira em nossa vida? Temos sempre que tentar fazer uma sincera e séria autoavaliação e julgamento pessoal para 
podermos diagnosticar as principais causas com muito mais propriedade. 

Entre as barreiras mais comuns que impedem nosso contínuo crescimento espiritual e pessoal estão: preguiça, falta de 
prioridade no uso do tempo, falta de boa leitura, isolamento, feridas emocionais, autossuficiência, paralisia de paradigmas, 
ausência de um amigo com o qual podemos nos abrir ou um mentor, entre outros. A verdade é que sem autoavaliação 
paramos de crescer. Sem esse constante autojulgamento nós temos a tendência de achar que está tudo bem e então 
paramos de crescer

Pergunte: 
Você tem o hábito de se autoavaliar periodicamente? Quando foi a última vez que você se autoavaliou? 

3. Ambição: “...mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus... avançando.. 
prossigo para o alvo”. Se a insatisfação é um sentimento negativo que me faz olhar para o passado e presente; a ambição 
é um sentimento positivo que me motiva em olhar para frente e me leva a dizer: “eu vou conseguir, vou perseverar, vou 
lutar e chegar lá. Eu sei que posso todas as coisas naquele que me fortalece... que em Cristo sou mais que vencedor”. 
“Eu não quero simplesmente sobreviver, quero vencer; não quero apenas ser razoável, quero ser excelente”. Esse 
sentimento é altamente saudável desde que não nos leve a agir invertendo os valores morais, éticos e espirituais para 
conseguir o que queremos. Lembre-se: O bom é inimigo do ótimo. Esta é uma das razões chaves para explicar por que 
existem tão poucas pessoas crescendo e se tornando excelentes. Você consegue perceber essa determinação, essa sede 
por se tornar nota “11”, esse desejo ardente no coração em ser bem sucedido e reconhecido como alguém “excelente” 
no que faz? Se não está percebendo é por que você parou de crescer.

Vamos encerrar citando uma frase do Jim Collins, autor de “Empresas feitas para vencer”: “Não temos ótimas escolas, 
principalmente porque temos boas escolas. Não temos um governo excelente – sobre tudo porque temos 
um bom governo. Poucas pessoas levam vidas ótimas, em grande parte porque é tão fácil construir uma 
vida boa... A grande maioria das empresas jamais se tornam excelentes, só porque já são bastante boas 
– e este é o seu principal problema”.

Será que achamos que nossa vida espiritual está boa e que não precisamos mais crescer e melhorar? Será que já 
achamos nossa igreja boa e desistimos de edificar uma que seja excelente? Ou nossa célula? Ou nosso estudo? Ou 
nosso casamento? 

1. Em que área da sua vida você precisa com urgência de crescimento?

Para pensar 
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Conclusão

Aviso

2. Assinale a alternativa abaixo que mais lhe descreve:

( ) Não estou crescendo; minha vida é uma rotina dominada pela tirania do urgente, não me deixando tempo para 
crescer!
( ) Estou crescendo um pouco, mas não tenho tido tempo para refletir e pensar sobre como poderia/deveria estar 
crescendo mais.
(  ) Estou crescendo, mas não no ritmo que gostaria.
(  ) Estou crescendo bastante. Minha vida está realmente mudando
(  ) Estou crescendo muito com um grande sentido de aventura e realização pessoal

3. O que você pensa em fazer a partir de agora para colocar sua vida novamente no trilho do crescimento?

• Paulo não se contentava com o que já havia alcançado, mas continuava investindo e lutando para crescer e 
alcançar a perfeição. 

• Paulo não considerava que outra pessoa fosse responsável por seu crescimento. Mas usava palavras como “eu 
não considero, eu prossigo”, ou seja, eu mesmo sou o responsável por investir e cuidar de meu próprio crescimento.
 
• Três atitudes são muito importantes para nos impulsionar a um constante crescimento: insatisfação, autoavaliação 
e ambição.

Atenção Líder, não esqueça de divulgar na sua Célula essa semana o início das aulas do CCM.


