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Celebração de Domingo, 20 de agosto de 2017.
Pr. Lauro Rogério
A ESCOLHA DO CRESCIMENTO
Série Escolhas de Cura
“Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver
Nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados,
transbordando de gratidão.” Colossenses 2:6‐7
“Não há crescimento sem mudança, não há mudança sem perda, não há perda sem
dor, e não há dor sem tristeza.” Rick Warren
Então, para que você continue crescendo:
1 __________________ um tempo de qualidade com Deus. 1 João 2:28
2 Preencha sua mente com ______________________________. Tiago 1:25
3 Celebre, sem desanimar, suas pequenas _____________________. Filipenses 3:12
4 Supere suas recaídas e ___________________ com fé. Lamentações 3:40
5 Seja estratégico e ______________________ contra o pecado. 1 Coríntios 16:13
6 Tenha uma rede de _______________________ e cuidado mutuo. 2 Coríntios 1:11
7 Entenda que seu crescimento traz ________________________ para você e para o
Reino. Filipenses 1:6
Estabeleça objetivos de fé para seu crescimento, que tenham:
 _________________ claro
 _________________ atingíveis
 _________________ pessoais
 _____________________ identificáveis
 _________________________ autênticos

A ESCOLHA DO CRESCIMENTO
Série Escolhas de Cura
Nas últimas semanas, temos examinado nossas vidas nas áreas da esperança,
comprometimento, limpeza de casa, transformação, relacionamentos e perdão.
Jesus já fez na cruz todo o trabalho e esforço para que sejamos salvos e crescêssemos,
agora precisamos submeter cada área de nossa vida ao senhorio dEle, esta é nossa
parte, nosso esforço é submeter para crescer, por isso que o crescimento em Cristo é
comparado a uma pessoa que corre uma maratona.
É trabalho duro, o render a nossa nova vida e entender que já morremos para nós
mesmos. Jesus não te chama a segui‐Lo, somente para você se tornar uma pessoa
melhor, mas para estabelecer a verdade de Seu Reino na terra.
Ele não está esperando você ficar com a imagem plena de Jesus, para iniciar seus
propósitos em e para você na terra, mas durante o caminho tudo acontece ao mesmo
tempo, seu aperfeiçoar e a expansão do Reino. Seu crescimento tem muito mais a ver
com os solos de sua vida, do que com as sementes que vem dos céus.
Deus está interessado que você seja um porta voz do amor dEle na terra, mesmo em
situações de recaídas, retomadas e restaurações, aí está a beleza da graça e aí está o
que impactará o mundo, vidas em processos de transformação, acolhidas na Igreja,
recebendo o empoderamento dos céus para carregarem o poder da salvação, pela fé.
Essas verdades mudarão o mundo.
Para Compartilhar em Grupo:
1. Nesta semana vemos 08 maneiras que nos ajudarão a continuar crescendo. Qual
desses pontos você precisa mais melhorar, ou tem mais dificuldades?
2. Que o objetivo de crescimento traga a você as vitórias que já foram estabelecidas
na cruz, compartilhe, comprometa‐se e ore para alcançar estes objetivos a caminho da
linha final. Lembrando que esta vitória não é só sua, mas é do Reino!

8 _______________________ a Jesus, a Fonte do crescimento. 2 Pedro 3:18
CONCLUSÃO:
A salvação em Jesus é a porta que te conduz a esta fonte de crescimento, de
intimidade que te levará a lugares de liberdade e cura, comece por ela e prossiga
através dela, este sobrenatural caminho de vida eterna.
Igreja com Propósitos Curitiba
Av. Senador Salgado Filho, 464‐ Prado Velho – Curitiba
www.icpcuritiba.com.br
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COMPARTILHE #ESCOLHASDECURA
AGENDA ICP – AGOSTO 2017
Sáb
18h00
Point @adoles
AGENDA ICP – SETEMBRO 2017
Sáb
09h00
Escola Timóteo
SALA DE ORAÇÃO: TODA SEXTA‐FEIRA DAS 22H AS 00H

