
 

 TUDO O QUE É BOM SE MULTIPLICA 

Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, 

Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da 

eternidade. Amém. 

2 Pedro 3:18 

Hoje vamos falar sobre crescimento, uns já cresceram, outros 

ainda tem que crescer e tem os que já estão crescidos 

fisicamente, mais na nossa vida espiritual não é diferente, 

estamos sempre crescendo e nunca paramos de crescer. 

Quando entendemos e aceitamos que Jesus é o nosso único e 

Salvador, começamos a nossa caminhada na fé e o espirito 

Santo vem habitar em nós, aperfeiçoando e nos moldando, 

quanto mais buscamos conhecer Jesus Cristo, através da 

palavra, da oração, crescemos em intimidade com Deus e nos 

tornamos a sua imagem semelhança.                                                                              

Devemos buscar esse crescimento espiritual, porque Deus quer, 

que nós cresçamos, Ele deseja nos aperfeiçoar dia após dia, até 

que chegamos a fase adulta, ser totalmente dependente de 

Deus, porque essa é a fase que começamos a tomar decisões 

importantes e exercendo a nossa fé.                                                    

A fé é a chave fundamental para o nosso crescimento, pois a 

verdadeira fé surgi em nosso relacionamento com Deus. 

FASE 

NO CRESCIMENTO HUMANO NO CRESCIMENTO ESPIRITUAL 

Nascimento Começo do conhecimento de todas as coisas 

Dependência dos pais Conversão, início da caminhada na fé 

Dependência para comer, para tomar banho, para trocar 

de roupa, para todas as necessidades 

Dependência total de outros cristãos para começar a 

aprender a palavra de Deus e aprender a nova vida em 

Cristo 

Engatinhar, Andar Início de aprendizagem dos princípios eternos de Deus e 

correção de erros de conduta 

Dependência financeira, por exemplo, independência das 

atividades essências 

Dependência de outras pessoas 

Escola Aprendizagem 

Adolescência Aprendendo a andar com Deus, a ler a Bíblia e 

compreender a vontade Dele 

Maior independência, porém sem responsabilidades Menos dependência d outros cristãos e maior 

dependência de Deus 

Fase Adultas Responsabilidades, novas experiências, suporte a outras 

pessoas 
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