
  

CÉLULA 12/2022 

 

QUEBRA GELO 
 
Como está sua alimentação? Ela é saudável?  Do que você tem se alimentado?   
_______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 
 

 
TEMA: ALIMENTO CERTO 

I Coríntios 3:1-2 
 

 
Introdução 
Hoje, nas Igrejas, vemos muitas pessoas fazendo tudo de modo errado. Indo a Igreja de modo 

errado. Sendo um cristão de modo errado. E isso porque está faltando uma coisa: JESUS. 
Precisamos parar de ir à Igreja só por ir, só para cumprir um compromisso. Precisamos parar de 

ser cristão só por ser, como se fosse uma moda ser Cristão.  
Precisamos realmente é buscar a Deus. Precisamos buscar a Ele, nos sujeitar a Ele, ser exemplo 

para outras pessoas e através disso resplandecer a glória de Deus em nós. 
 
Quando criamos intimidade com Deus, ao mesmo tempo criamos uma identidade, pois quando 

conhecemos a Deus, passamos a conhecer a nós mesmos. Porque quando eu sei quem é Deus, 
eu sei quem eu sou.  

EU SOU FILHO. EU FUI ADOTADO POR ELE. EU FUI ESCOLHIDO. EU SOU AMADO. EU NÃO SOU 
ESQUECIDO. EU SEI QUE HÁ UM LUGAR PRA MIM E UMA CASA ME ESPERANDO NA GLÓRIA. 

Quando eu sei quem sou, passo a saber qual é o meu papel na sociedade, na Igreja, na minha 
casa, no trabalho, escola, faculdade,... Que tipo de filho devo ser, que marido eu preciso ser para 
minha esposa e vice-versa. Quando sei quem sou e qual é o meu papel, posso dizer que tenho 

maturidade. 
 

Na palavra que lemos, o Ap. Paulo havia escrito a Igreja de Coríntio, exortando a eles, pois 
estavam vivendo de forma carnal e não evoluíram espiritualmente. O Apóstolo faz uma analogia 
do mundo espiritual com a alimentação do ser humano. 

 
Em Hebreus 5:11-14 temos o complemento. 

“Temos muito o que dizer a respeito desse assunto; mas porque vocês custam a entender as 
coisas, é difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda 
precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de 
alimentos sólidos, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não 
tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém a comida dos adultos é 
sólida, pois eles pela prática sabem a diferença entre o que é bom e o que é mau”.  
 



1 – Leite: Novo convertido ou cristão estagnado na fé 
Nos primeiros 6 meses de vida, o leite é o alimento mais completo e único, por isso fase da 

amamentação é fundamental para garantir a quantia ideal de nutrientes para os bebês. A partir 
dos 6 meses, o leite deixa de ser suficiente, e é preciso introduzir alimentos sólidos para garantir 

o total desenvolvimento da criança. 
 

O novo convertido também passa pela fase de se alimentar só de leite. É um alimento, que apesar 
de seus nutrientes, é mais fácil de ser ingerido. E conforme o novo convertido vai se 
desenvolvendo espiritualmente, vai precisar de outros tipos de alimentos. 

 
Infelizmente existem muitos cristãos que não saem da fase do leite, pois não se comprometem 

em ter um relacionamento mais profundo com Deus, então não recebem nada sólido e nem 
entregam nada. 
Já dizia o pensador Augusto Branco: “Cada um oferece o que transborda dentro de si”. Ou mais 

facilmente falando: Cada um dá o que tem. 
 

O que você vai passar para outros a respeito de Cristo, se você não sai do leite?  
Está na hora de despertar para conhecer mais de Deus. Está na hora de sair dessa fase, precisa 

desmamar e partir para alimentos sólidos. É preciso sair do comodismo e entrar na luta.  
 
2 – Alimento sólido: Cristão que busca a presença de Deus e amadurece  

Quando passamos para outra fase que é a da alimentação sólida, nós largamos o leite e 
começamos a nos alimentar de alimentos mais firmes, com mais vitaminas e proteínas. Os 

alimentos sólidos requer mais trabalho, pois eles precisam da mastigação antes de ser ingeridos, 
porém a pessoa se sente satisfeita.  

Lembre-se: Quem como alimento sólido sempre se satisfaz. 
 
O Cristão quando busca a ter conhecimento e intimidade com Deus, está se alimentando de coisas 

sólidas, e, portanto tem uma vida mais satisfatória. 
 

3 – Falta de tempo gera falta de alimento 
Quando nos tornamos adultos a vida muda muito e muitas vezes caímos na rotina e correria do 

dia a dia com casa, trabalho, estudo, relacionamentos e outras coisas, que nos deixa sem tempo, 
e nesse período acabamos por optar por alimentos práticos e rápidos, porém nada saudáveis. 
E no mundo espiritual é a mesma coisa. No decorrer da vida temos decepções com nossos irmãos 

de fé, o que nos desanima. Ou em outras vezes estamos focamos apenas em fazer coisas e 
acabamos negligenciando o nosso alimento espiritual. Daí fazemos uma leitura bíblica rápida, sem 

meditar na Palavra; fazemos uma oração rápida ou nem fazemos, gerando assim uma falta de 
alimento em nosso espírito. 
Não se permita chegar nesse estágio, busque sempre ao Senhor e tenha uma vida abençoada. 

 
4 – Alimento errado 

Os nossos olhos, ouvidos, boca e outros que formam os nossos sentidos, são janelas da nossa 
alma, então devemos tomar cuidado com o que estamos nos alimentando. Devemos desviar 

nossos olhos de coisas impuras, não dar ouvidos a tudo que escutamos, não tocar ou comer 
coisas impuras ou consagradas. Porque corremos o risco de nos contaminar. 
 

5 – Alimento certo 
- Ler a Bíblia – É impossível chegar a maturidade espiritual sem a Bíblia, pois é a Palavra de Deus 

que nos alimenta e nos sustenta em todas as coisas. 
- Ore constantemente – A oração é o meio o qual nos aproximamos de Deus, pois é através da 

oração que falamos ao Pai tudo que sentimos e pensamos, e Ele por sua vez, nos responde, 
gerando assim intimidade e maturidade. 



 
CONCLUSÃO: Mais do que crentes, mais do que apenas uma Igreja cheia, O Senhor quer fazer 

discípulos que tenham maturidade para discernir todas as coisas. Devemos ter intimidade com 
Deus, para crescer espiritualmente e nos tornar maduros. 

I Co 13:11 “Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como 
menino, mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino”. 

____________________________________________________________________ 
 

 MOMENTO DE PROSPERIDADE 

 
Marcos 6:38-44 – Deus não precisa de muito para fazer o milagre. 

_______________________________________________________________________________ 

COMPARTILHANDO VISÃO 

 

08, 09 e 10/04 – Encontro de Mulheres da Equipe 2 

10/04 – Culto de Santa Ceia às 9 e às 18h 

23/04 - Rede de Jovens 

30/04 - Vigília 

 

ATENÇÃO: - Usem máscara cobrindo a boca e o nariz durante o culto. 

Obrigada 
 

_______________________________________________________________________________  

 
 

  

- Orem sempre pela nossa cobertura: os Apóstolos Daniel e Sandra, Leila, Rene e Marita. 
- Orem também por Israel - “Orai pela paz de Jerusalém; prosperarão aqueles que te amam”. 

Salmo 122:6 


