
Conferência “Crescer”
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 - 1ª Sessão -

Definindo conceitos.

A) O Crescimento começa com o nascimento. (Jo3:3,6,20,21; 2Cor5:17)
B) O Crescimento é gradual e progressivo. (Mc4:26-29)
C) O Crescimento não é uma questão de idade, mas de maturidade. 

(1Jo2:12-14; 1Cor 3:1-3)
D) O Crescimento é dispendioso para o crente e para a igreja 

(2Cor4:8-10; At2:37-47)

Moisés – Os primeiros anos: Do sucesso ao fracasso.

Txt base: Atos 7:17-36

A) Bons começos (Ex2:1-10)
B) Boa posição (Ex2:10; At7:21,22)
C) Boa intenção (At7:23-25; Ex2:11)
D) Grandes erros (Ex2:12)

Dor de crescimento: O fracasso

Questões a debate:

a) Em que medida é que eu posso ser o maior entrave ao meu 
crescimento espiritual?

b) De que maneira o falhanço me pode ajudar a crescer? Como devo 
reagir perante o falhanço?

- 2ª Sessão -

Impedimentos ao Crescimento

A) Insuficiência (dieta:Mt15:32; Mt16:8-11; Cl3:16; 
disciplina:Hb12:5-13;Pv3:11;6:23;12:1;23:12; Ef6:4)

B) Indiferença (Mt11:17; Lc7:32)
C) Independência (Tg4:13-17)
D) Imprudência (Sl119:100; Rm13:5;Pv22:3; Ef5:15; Mt25:1-13)



Moisés – No deserto sozinho: Da fuga ao comissionamento.

Txt base: Atos 7:17-36

A) Despojamento (Ex2:21,22; Ex3:1)
B) Disposição (Ex2:2-4)
C) Dependência

– Auto-Confiança (Ex3:11)
– Reputação (Ex3:13)
– Autoridade (Ex4:1)
– Capacidade (Ex4:10)
– Medo (Ex4:13)

D) Obediência (Ex4:20,29-31;12:40-42;14:31)

Dor de crescimento: O despojamento

Questões a debate:

a) O que terá mudado no coração de Moisés ao longo daqueles 40 anos 
de isolamento para que a sua atitude fosse exactamente oposta à anterior?

b) A missão que ele deveria realizar era a mesma. O que mudou para 
que agora ele fosse bem sucedido?

- 3ª Sessão -

Objectivos do Crescimento.

A) Devoção total ao Senhor (Ap2:4)
B) Afeição para com todos os irmãos em Cristo (1Pd1:22; 1Jo2:9-11; 

Fl1:9; 1Ts4:9-10)
C) Ocupação no serviço do Senhor (Mc10:42-45; Ex21:1-6)
D) Demonstração do fruto do Espírito Santo na nossa vida (Gl5:22-23)

Moisés – No deserto com o povo: Da insegurança à maturidade.

Txt base: Atos 7:17-36

A) Lidando com a crítica (Ex14:1-4,10,11;15:22-27;16:1-3;17:1-7)
B) Aceitando conselho (Ex18)
C) Escolhendo a melhor parte (Ex33:12-23; Hb11:24-27)
D) Amando como Deus (Ex32:7-14,31-32; Dt4:21-22)

Dor de crescimento: Aceitar a penalidade

Questões a debate:

a) Como lidar com a crítica?

b) Como medir o sucesso do nosso crescimento?
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