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GANHAR 10 min 

De longe para PERTO 

VAMOS GANHAR VIDAS PARA JESUS?  

 ALIANÇA DE MEMBRESIA e CLASSE DE BATISMO: Em 
Agosto começam as novas turmas. Prepare sua Célula 
para um semestre de Colheita! 

 

 
CONECTAR 10min 

De perto para DENTRO 

CONECTANDO A CÉLULA AO CORPO 

 CULTO MATUTINO: No próximo Domingo (31 de Julho) 
o culto matutino acontece no Templo Sede, às 10h. 

 EBD: Prepare-se para a aula inaugural do segundo 
semestre a Escola Bíblica. Dia 07/Agosto, às 10h, no 
CDC. 

 

 
FORMAR 10min 

De dentro para o CENTRO 

EDIFICAÇÃO: EM BUSCA DA SANTIFICAÇÃO 
 (1 CORÍNTIOS 3: 1-17) 
 

INTRODUÇÃO: Amadurecer na fé é um imperativo na vida 
cristã, e esse processo é a SANTIFICAÇÃO. 
 

1 – QUANDO NÃO HÁ CRESCIMENTO ESPIRITUAL O 
CRENTE E A IGREJA SOFREM (1 Cor 3:1-5) 
“Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas 
espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças 
em Cristo. Eu lhes dei leite para beber; não pude alimentá-
los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam 
suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são 
carnais.“ 
 

2 - O DISCÍPULO PRECISA BUSCAR INTENSAMENTE O 
CRESCIMENTO ESPIRITUAL (v. 6-10)  
“Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são 
lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de 
Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio 
construtor, e outro edifica sobre ele. Porém cada um veja 
como edifica. 1 Coríntios 3:9-10 
 

3 – O NOSSO GALARDÃO NOS CÉUS ESTÁ RELACIONADO 
AO NOSSO CRESCIMENTO ESPIRITUAL (vs. 12-15) 
“Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é 
ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, 
manifesta se tornará a obra de cada um; pois o Dia a 
demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo; e qual 
seja a obra de cada um o próprio fogo o provará. Se 
permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento 
edificou, esse receberá galardão; se a obra de alguém se 
queimar, sofrerá ele dano; mas esse mesmo será salvo, 
todavia, como que através do fogo.” 1 Coríntios 3:12-15 
 
4 – HÁ UM CAMINHO A SEGUIR PARA AMADURECER NA 
FÉ (vs. 11, 16 e 17). 
“Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do 
que foi posto, o qual é Jesus Cristo.” 1 Coríntios 3:11 
“Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o 
Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o 
santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de 
Deus, que são vocês, é sagrado.” 1 Coríntios 3:16,17 
 

CONCLUSÃO 
Na busca da santificação precisamos entender que: 

• Quando não há crescimento na fé o crente e a igreja 
sofrem; 

• O discípulo precisa buscar intensamente o crescimento 
espiritual; 

• O nosso galardão nos céus está relacionado ao nosso 
crescimento espiritual; 

• Há um caminho a ser seguido para crescermos em nossa 
vida espiritual; 

 

 

MULTIPLICAR 30min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

• A R O A (Alvo, Realidade, Opções, Ação) 

1. Como você avalia o processo de santificação na sua 
vida cristã? 

2.  Qual natureza você tem alimentado (a carnal ou a 
espiritual)? Quem tem vencido as batalhas? 

3.  Você tem frutos espirituais verdadeiros para 
apresentar para Jesus? Compartilhe! 

4.  Qual atitude você decide tomar hoje para crescer 
espiritualmente?  
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