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Shalom, líderes e discípulos! 
 

ueridos, visando a consolidação da vida Cristã do discípulo e dos líderes, teremos uma 
série de estudos bíblicos, que visa dar o “leite inicial” da caminhada cristã para o 
discípulo, e para os líderes será uma revisão das doutrinas fundamentais de nossa fé.  
 

 
Lições como: A Salvação, O Perdão, A Obediência, A Oração, A Bíblia, O Pecado, As 
Tentações, A Volta de Cristo, Serviço Comunitário, Os Dons Espirituais, Evangelismo: A 
Proclamação do Evangelho, O Discípulo e o Sofrimento, O Crescimento Espiritual, A Vida 
Eterna, O Batismo, A Luta contra o Pecado, A Santificação, A Igreja, A Ceia do Senhor, Os 
Dízimos, Ofertas e Primícias, O Testemunho do Discípulo, As Festas Bíblicas, As Últimas 
Coisas, entre outras, serão contempladas nas séries que serão enviadas a cada duas semanas 
para os grupos e nas redes sociais da Missão.   
 
 
Como líder, percebo a importância desta consolidação, que nos dará uma base forte, para um 
continuo avivamento em nosso ministério, e a formação de futuros líderes nas congregações. 
Aproveitando a oportunidade que chegamos de um QualiCamp abençoado, e já nos 
preparando para o próximo, podemos usar as lições destes estudos como pós-QualiCamp, e 
como futuro pré-QualiCamp para consolidar as vidas.  
 
 
Cada lição, deverá ser estudada em duas semanas nos NEF, ou nos discipulados individuais 
ou nos Cultos de Ensino e Discipulado, ou seja, deve-se dividir em duas partes este estudo, e 
nestas duas semanas, as lições devem ser feitas sem pressa, lendo os respectivos versículos e 
respondendo às perguntas, conversando e interagindo com os discípulos, e depois o líder dará 
as devidas explicações. Estes estudos podem ser impressos para facilitar a dinâmica do ensino. 
É importante todos estarem com caneta ou lápis, e com suas Bíblias, pois será bastante usada. 
 
 
Obs: (Caso o discípulo(a) não possa está nas reuniões, ele(a) pode imprimir e estudar as lições 
individualmente, e em caso de dúvidas, fazer contato com seu líder).  
 
 
Tendo as melhores expectativas, e certo da participação de todos os líderes e discípulos, 
agradeço.  
 
Em meu fraterno Shalom,  
 
Ap. Yves Marcel Garcia  

Q
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O CRESCIMENTO ESPIRITUAL DO DISCIPULO DE CRISTO 
 
O crescimento espiritual é um dos principais objetivos do discípulo de Cristo. Somos 
seguidores do Messias da casa de Israel e das Nações e, como tais, procuramos chegar ao 
padrão que Ele mesmo estabeleceu. Mesmo que saibamos ser impossível nos igualarmos ao 
nosso Mestre, pois Ele é perfeito, é isto que devemos buscar com todas as nossas forças. Aqui 
veremos alguns pontos que são sine quo non (sem o qual), de vital importância para este nosso 
tão almejado desenvolvimento. 
 
01. Em primeiro lugar devemos saber: O que foi preciso acontecer para que você viesse a fazer 
parte do Reino de Deus? (João 3.3)____________________________. 
 
02. Se você "nasceu de novo" certamente precisa crescer, ou se desenvolver. De acordo com 
1 Pedro 1.14-16), qual é a vontade de Deus para seus filhos?___________________________. 
 
Ninguém se torna totalmente santo de uma hora para outra. Isto é um processo que se inicia 
na conversão e vai nos acompanhar durante toda a vida. Quando aceitamos Jesus como nosso 
salvador, somos salvos por sua obra na Cruz (e para manter e preservar essa salvação, 
entramos no processo de desenvolvimento desta, que vai durar a vida inteira) passamos a ser 
verdadeiros bebês na fé e precisamos crescer. 
 
03. Ainda que a figura do bebê sirva bem para demonstrar aquilo que somos ao nascermos 
de novo, ela difere de nós em parte. Um bebê não se preocupa com o seu crescimento, mas, 
nós, os "bebês espirituais", devemos nos preocupar e agir para que cresçamos. Caso contrário, 
permaneceremos como alguns membros da Igreja de Corinto. Paulo falou-lhes como 
a___________________em Cristo. (1 Coríntios 3.1) 
 
04. Não devemos permanecer crianças. Como recém-nascidos devemos desejar o 
puro_____________espiritual para que nos seja dado 
o_____________________________________________(1 Pedro 2.2). 
 
05. A vivência tem demonstrado que a frequência aos cultos, reuniões de pequenos grupos e 
discipulado individual é um dos fatores importantes para o crescimento espiritual dos cristãos. 
Leiamos Lucas 4.16 e respondamos: O que Jesus fazia costumeiramente aos 
sábados?______________________________________________________________________. 
Segundo Atos 2:46 o que os discípulos faziam 
continuamente?_________________________________________________________________. 
Leiamos Atos 5:42 e cite os que os discípulos faziam 
diariamente?___________________________________________________________________. 
A Sinagoga para servir como exemplo, era um dos locais onde as pessoas se reuniam para 
cultuar a D’us. Jesus nos deu exemplo da importância disto frequentando-a regularmente. 
 
06. Em Atos 8.26-28, encontramos um homem que viajou da Etiópia para Jerusalém, onde 
se encontrava o templo. Por que ele fez esta viagem?_______________________________. 
07. D’us pode ser adorado em qualquer lugar (João 4.21-24), mas a participação no culto é 
um fator a mais para o crescimento. Leia o Salmo 84.10 e responda: Quanto vale o estar um 
dia nos átrios (pátios) da casa de D’us? Mais do que__________________________________. 
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08. Além da participação dos cultos o discípulo cristão que deseja desenvolver-se precisa 
conhecer a Palavra de D’us. Segundo o Salmo 1.1-2, nela está o __________________do justo. 
E nela ele______________________de dia e de _______________________. 
 
Aquele que faz isto não tropeça, pois ela é__________________________para o caminho 
(Salmo 119.105). 
 
Se não investirmos tempo em um devocional diário estudando e meditando na Bíblia não 
cresceremos. Não é possível praticarmos o que não conhecemos e, certamente, vamos 
tropeçar. 
 
09. Também está claro na Bíblia a importância dada à oração. Jesus chegou a contar uma 
parábola para mostrar que temos o_________________________de orar sempre (Lucas 18.1). 

10. Leiamos Daniel 6.10 e respondamos: O que o consagrado Daniel fazia 
sempre?____________________________________________________________. 

11. Por que motivo os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar um certo espírito que 
afligia uma criança? (Marcos 9.17-29) Falta de_____________________________________. 

Isto é um alerta para nós; a oração é fundamental para o crescimento e para enfrentarmos o 
Inimigo. Portanto, devemos na oração_______________________________(Colossenses 4.2). 

12. Também devemos andar __________________________(Gálatas 5.16) para não pecarmos. 
13. A Bíblia ainda nos dá algumas outras ordens em relação ao Espírito; quais são? 

A) (Efésios 4.30):________________________________________________________________. 
B)(1 Tessalonicenses 5.19):_______________________________________________________. 
C) (Efésios 5.18):________________________________________________________________. 
 
Para cumprirmos estas ordens precisamos nos colocar à disposição do Espírito Santo, assim 
como O Apóstolo Paulo e outros cristãos têm feito no decorrer dos séculos. Se queremos 
crescer temos que deixar as nossas vidas nas mãos do Espírito, para sermos moldados segundo 
vontade dele. Nunca se esqueça! Se você não quer permanecer criança espiritual, precisará 
de muita disciplina, pois o nosso desejo natural luta contra isto. Contudo, vale o esforço. A 
participação regular nos cultos, nos NEF’s, no QualiCamp, Congressos, QuaLíder, e uma vida 
dedicada ao estudo da Palavra e à oração, vivida em humildade, sob a orientação do Espírito 
Santo, fará de você uma pessoa muito útil ao Reino de D’us! 
 
Para meditação e aplicação pessoal   
 
 Com a conclusão deste estudo, quais as lições espirituais você pode aplicar em sua vida a 

partir de hoje?  
 O que mais chamou a sua atenção neste estudo?  
 Qual é a importância do Crescimento Espiritual na sua vida como discípulo de Cristo?  

 
Memorize1 Pedro 1.15: “Sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus, que os 
chamou, é santo." 


