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Cultivando o crescimento espiritual



Introdução

 “Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo 
naquele que é a cabeça, Cristo” (Efésios 4:15).

 A vida cristã é dinâmica e requer de nós crescimento 
diário.

 Cultivar esse estilo de vida nos motiva a conhecer 
Deus e buscar um relacionamento significativo com Ele. 

 O crescimento é constituído de etapas de 
desenvolvimento



Etapas de crescimento
PRIMEIRA 
INFÂNCIA

MENINICE VARONILIDADE

Inocência Instabilidade Estima em pouco as 
coisas da terra  
(Hb 11:24-26;  Fp 3:7) 

Ignorância Curiosidade Insensível diante da 
censura ou do louvor  
(I Co 4:3,4) 

Irritabilidade Tagarelice 
(Pv 10:19)

Capacidade de 
reconhecer que Deus 
está operando  
(Gn 45:5,7; 50:20) 



Como é o seu relacionamento 
com Deus?



Um relacionamento significativo

 O relacionamento com Deus é real, pessoal e 
prático.

 Deus é quem toma a iniciativa de nos atrair para 
este relacionamento (Jr 31:3; Os 11:4; I Jo 3:1)

 Deus nos convida quando Seu propósito para a 
nossa vida está fora de ordem. 

 O relacionamento com Deus nos dá o privilégio da 
comunhão.



Henry T. Blackaby e Claude V. King
1. Obra de Deus - Deus está agindo constantemente ao seu redor. 

2. Relacionamento - Deus busca um relacionamento com você que 
seja real e pessoal. 

3. Convite - Deus convida você a envolver-se com ele em sua obra. 

4. Crise na Fé - O convite que Deus faz a você para trabalhar com ele 
sempre leva a uma crise em fé, que exige fé e ação. 

5. Ajustes  -  É preciso fazer ajustes profundos na vida para juntar-se 
a Deus naquilo que ele está fazendo.  

6. Obediência - Você passa a conhecer Deus pela experiência à 
medida que você o obedece e ele realiza a sua obra através de você. 
 



Para Reflexão
 “Conhecer a Deus é o mais elevado relacionamento e a 

mais elevada posição da vida humana”.

 Você tem permitido que o Espírito Santo o conduza a 
um relacionamento significativo com Deus?

 “Quando eu descobrir onde o Mestre está, então saberei 
que é lá onde devo estar”.

 “E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único 
Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu 
enviaste” (João 17:3).
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