
  

CÉLULA 08/2022 

 

QUEBRA GELO 
 
Você sabe que tem um chamado de Deus para sua vida, certo? Como você se sente diante deste 
chamado? Está preparado? 

_______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 

 
 

TEMA: MATURIDADE NO SEU CHAMADO 
 

 

2 Timóteo 2:21-22 

“Numa casa grande, alguns utensílios são de ouro e de prata, e outros, de madeira e de barro. Os 

utensílios de mais valor são reservados para ocasiões especiais, e os de menos valor, para uso 

diário. Se você se mantiver puro, será um utensílio para fins honrosos. Sua vida será limpa, e 

você estará pronto para que o Senhor da casa o empregue para toda boa obra. Fuja de tudo 

que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz, 

na companhia daqueles que invocam o Senhor com coração puro”. 

 

Precisamos estar prontos para o chamado de Deus, e não podemos estar de qualquer 

forma. É tempo de maturidade com o nosso chamado. 

 

CHAMADO 

“Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis 

fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai ele vos 

conceda”. João 15:16 

 

Se você acabou de chegar à Igreja, ou talvez seja a primeira vez que você escuta algo sobre isso, 

eu quero te dizer: “Deus te chamou”. 

Deus te chamou para esta célula. Deus te chama todos os dias. Ele te chamou desde o ventre de 

nossas mães. Você é um escolhido de Deus! 

 

 

 



MATURIDADE 

Significa estado, condição num estágio adulto; condição de plenitude em arte, saber ou habilidade 

adquirida.  

 

Maturidade depende de realizações como: descobrir a própria identidade (você não escuta o que 

as pessoas dizem de você, você é), se tornar independente dos pais, quando desenvolvemos 

nossos valores e criamos relacionamentos. 

 

Maturidade não é medida pela idade ou questões externas, mas sim por questões adquiridas 

internamente como sentimento de autonomia, autocontrole e responsabilidade. 

 

Resumindo, você não precisa esperar os seus 18, 21, 30 ou 40 anos para se tornar para se tornar 

uma pessoa madura, pois ela é medida pelo que está dentro de você. 

 

1 Timóteo 4:12 diz: “Não deixe que ninguém o menospreze porque é jovem, mas sê o exemplo 

dos fiéis, na palavra, na conduta, no amor, no espírito, na fé e na pureza”. 

 

ATITUDES DE QUEM SE TORNA MADURO EM SEU CHAMADO 

 

1 – Aceita a responsabilidade que foi dada por Deus (não pelos homens). 

2 – Toma decisões de forma independente (não fica esperando os outros fazerem para fazer 

também). 

3 – Não deixa com que as situações difíceis interfiram no seu chamado. 

4 – Independente da idade se mantêm puro, para que assim, se torne um utensílio para fins 

honrosos. 

 

HOJE TE PERGUNTO 

- Qual o chamado de Deus que está enterrado na sua vida? 

- O que um dia você teve vontade de fazer para o reino de Deus, mas por limitações vindas de 

você mesmo, acabou abandonando? 

- Do que você já desistiu, por muitas vezes, por pensar que não é capaz, que não vai conseguir, 

ou por timidez? 

 

Existe alguém que não quer que você viva o seu chamado, o inimigo. Pois ele sabe que foi Deus 

que te escolheu, e Deus não escolhe qualquer pessoa. Então se Ele te chamou, é porque tem 

grandes coisas pra você! 

 

2 Timóteo 1:6-7 diz: “Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu, 

quando impus minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um Espírito que produz temor e 

medo, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole”. 

 

O amor que lança fora todo o medo está aqui. E Ele quer avivar esta chama dentro de você. Que 

dons sejam despertados. Que sonhos sejam despertados. Que haja um despertar sobre o 

chamado de Deus na sua vida.  

 

Equipe Jump 



 

 MOMENTO DE PROSPERIDADE 

Célula 47/2020 - 2 Samuel 24:24 – Não podemos oferecer algo para Deus que não custe 
nada. 

_______________________________________________________________________________ 

COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

Dia 13/03 – Culto da Família e Santa Ceia as 9 e às 18h. Segundo dia da campanha “Aliança de 

Milagres” Ainda dá tempo de se aliançar a alguém que precisa conhecer a Jesus. 

18, 19 e 20/03 - Encontro de Mulheres da Equipe 1 

19/03 - Rede de Jovens 

26/03 – Vigília 

26 e 27/03 – Acampa Juniores 

 

ATENÇÃO: - Usem máscara cobrindo a boca e o nariz durante o culto e utilizem apenas as 
cadeiras sem faixa. NÃO RANQUEM E NEM SENTEM EM CIMA DAS FAIXAS. 

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 


