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Líder: Ore antes da célula, leia as questões e escolha dentre elas as mais 

adequadas ao perfil da sua célula. Lembre-se de orar por cada membro  

Leia Colossenses 1:28 e comente: Quando Paulo fala em Colossenses 1:28 

sobre apresentar todo homem prefeito em Cristo, ele se referia a homens 

maduros espiritualmente. Mas você sabe o que é ser maduro ou imaturo? 

1. Pergunte: Quais as características de uma pessoa imatura? E 

como é uma pessoa madura?  

Estimule as pessoas a falarem e depois faça as perguntas abaixo: 

2. As crianças normalmente são maduras ou imaturas? O que faz 

elas amadurecerem? (Estimule as pessoas a comentarem). 

As crianças amadurecem com o tempo e com a experiência, precisam muitas 

vezes ser disciplinadas e passar por situações ruins para irem amadurecendo. 

Precisam começar a assumir responsabilidades e com isto vão ficando mais 

maduras. 

3. Leia Hebreus 5:11-14 e pergunte: 

 O que é este alimento sólido?  

 Como crescemos e amadurecemos espiritualmente? 

Crescemos espiritualmente conforme vamos adquirindo intimidade com Deus, 

esta intimidade é fruto de um TSD (Tempo Sozinho com Deus), leitura da 

palavra e principalmente obediência à palavra de Deus. 

4. Você já julgou a atitude de alguém? Você acha que é certo julgar 

as pessoas? 

 Segundo a palavra de Deus devemos amar as pessoas certo? Esse amor é 

descrito em 1 Coríntios 13:4-7 vamos ler? 

Maturidade envolve entender as dificuldades das pessoas e suportar, para isso 

é preciso atitude e paciência. Precisamos ser muitas vezes impermeáveis às 

ofensas das pessoas. (Leia Filipenses 1:15-18) – Paulo fala aqui que alguns 

pregavam Jesus por inveja, isso incomodava ele, porém ele pensava em algo 

maior, se Cristo estava sendo pregado, então ele podia suportar isso, não 

deixar isto afetar ele, ele era impermeável a estes incômodos. 

5. Você gosta de ser corrigido? A correção é algo bom ou ruim? 

Leia Hebreus 12:9 – Respeitávamos a repreensão de nossos pais, na hora não 

entendíamos, parecia ruim, mas era para nosso bem. Quando amadurecemos 

percebemos o quanto foi útil para nós. Deus também nos disciplina, por nos 

amar Ele nos corrige. Aproveitando: Como devemos corrigir nosso filhos? 

6. Na sua vida, para que servem os pastores, líderes e professores 

da igreja? 

Leia Efésios 4:11-16 – Você  entendeu para que servem os mestres, pastores 

e líderes? Para nos aperfeiçoar, para que sejamos maduros e não mais 

meninos. Por este motivo Deus os colocou em sua vida, por isso não fique 

chateado quando eles te repreendem, aconselham e tentam “se meter” na sua 

vida. É de Deus esse cuidado, para te fazer amadurecer. 

7. Você trabalha demais? Não tem tempo para buscar mais a Deus? 

(Seja sincero) 

Para fecharmos a noite, vamos ver o conselho do homem mais sábio que já 

existiu: Eclesiastes 4:4-8 


