ESTUDO 01

PONTO DE PARTIDA - O PROBLEMA.

Nossa comunidade está completando 18 anos! Temos muitas razões para celebrar, não é mesmo? Ao longo
desse tempo tivemos muitas vitórias e não poucas lutas. Nem a pessoa mais otimista que iniciou esse projeto poderia
antever o crescimento e os frutos que pudemos colher pela graça de Jesus.
No decorrer dessa semana coloque a vida de nossa comunidade em sua agenda de orações. Agradeça pelo que
Deus já fez e peça para que Ele continue fazendo grandes coisas por nós.
Compartilhe com seu grupo as razões que você tem para agradecer a Deus pela existência de Chácara
Primavera.

▪
▪

Contudo, não podemos parar de sonhar. O missionário Willian disse certa vez: “Faça grandes coisas para Deus e
espere grandes coisas de Deus”. O desafio ao crescimento e à maturidade continua. Para que a Chácara continue
crescendo e amadurecendo nós precisamos crescer e amadurecer.
Infelizmente vivemos uma crise de maturidade. Alguns chamam isso de “Síndrome de Peter Pan.” Peter Pan, de
James M. Barrie é “o garoto que não crescia.” A frase que Peter Pan cunhou foi: “apenas quero ser um garotinho e me
divertir.” Peter Pan representa a fixação pela juventude que retarda a maturidade. Ele decidiu não crescer. Peter Pan é
uma figura divertida, porém difícil de lidar e bastante imatura. Para Peter Pan a vida se resume a tocar sua flauta no meio
das fadas. Já foi dito que o maior problema social do mundo moderno é a extrema imaturidade emocional da vida adulta.
O mundo de hoje está repleto de pessoas com corpo de adulto que abrigam uma estrutura emocional infantil. Pessoas
que “querem ser garotinhos(as) e só se divertir.” No entanto, Deus quer que a gente cresça. Por exemplo, esse é o convite
de Paulo aos Efésios.
Efésios 4: 15.
Antes, seguindo a verdade em amor, CRESÇAMOS EM TUDO
naquele que é a cabeça, Cristo.

CORRIGINDO A ROTA - A BÍBLIA.
Efésios 4.11-17.
1. Engajamento + serviço = maturidade.
A maturidade espiritual não é uma obra estritamente pessoal. Maturidade também é um projeto
comunitário.
▪

De que forma cada membro do corpo está envolvido no processo de crescimento de todo o corpo? Como
ajudamos outros a crescerem espiritualmente?

▪
▪
▪

Falamos que maturidade espiritual e servir tem tudo a ver. Você acredita que o serviço é causa e consequência
da maturidade espiritual? Por que?
Quais são os principais obstáculos para o engajamento das pessoas nos ministérios da comunidade?
Pense nisso: “A razão por detrás do que fazemos é tão importante quanto o que fazemos.”
Quando
falamos de servir estamos falando de um chamado. Não é por acaso que a palavra “adoração” é
frequentemente traduzida como “serviço.” A medida que você está servindo, você está adorando.
2. Informação + transformação = maturidade.

O estudo é fundamental para o crescimento espiritual. Para Paulo a firmeza teológica diante de falsos
ensinos é sinal de maturidade e crescimento (EF 4.11-14). O apóstolo Pedro também deixa claro que o
crescimento espiritual depende da leitura da Bíblia (cf. Pe 2.2). Maturidade não tem a ver com quanto você viveu e
aprendeu, mas com quanto você viveu, aprendeu e se deixou transformar. Verdadeira maturidade não é sobre se
tornar uma pessoa mais inteligente, mas se tornar uma pessoa mais obediente.
▪

Mais importante não é o que você sabe mas o que você faz a partir do que você sabe. A pergunta da
pessoa madura é: agora que eu sei como aplico isso na minha vida?
3. Determinação + paciência = maturidade.

Para abraçar a maturidade não adianta deixar o tempo passar, os anos não tornarão você maduro. Para
você alcançar a maturidade você vai ter que se esforçar pra crescer. O crescimento espiritual é um processo
gradual de desenvolvimento, que demanda determinação e paciência. Se você quiser crescer espiritualmente é
importante estabelecer rotinas. Crie hábitos saudáveis para sua espiritualidade.
▪
▪

Quais hábitos você precisa cultivar para construir uma espiritualidade mais madura?
Como as pessoas do grupo podem ajudar você nisso?
4. Menos eu Mais Cristo = maturidade.

Jesus é o fundamento de todo crescimento (Ef 4.15). Crescemos a medida que Jesus se torna o Senhor
de nossa vida, autoridade máxima sobre nós, a quem entregamos tudo que somos e fazemos. Se nós quisermos
crescer nós precisamos diminuir. Se quisermos amadurecer nós teremos que nos render a Ele. O resultado é que
nos tornaremos como ele. Ele é o padrão de toda maturidade.
▪
▪
▪

Você acha que tem amadurecido na fé no decorrer dos dias, meses ou anos?
Viva de maneira que alguém olhe para você e diga: "É incrível como você mudou!”
Sua proclamação de quem é Jesus pode começar desse ponto de partida: seu testemunho pessoal de
transformação de vida.

FIRMANDO OS PASSOS NA MISSÃO.
▪
▪
▪

Você não pode abraçar a maturidade sozinho(a). É preciso muita maturidade para pedir a alguém para ajudar
você com seus pontos cegos.
Tente aplicar cada ponto desse estudo em sua semana. Lembre-se que informação sem obediência não vale.
Existem alguns mecanismos de crescimento em nossa comunidade. Por exemplo: Primeiros Passos, Grupo
Pequeno, Téleios, contribuição financeira, desafio dos 60 dias, etc. Converse com seu líder de grupo ou pastor
de campo para saber a melhor maneira de você distribuir os dons e recursos que Deus confiou a você.

