


31 Disse Jesus aos judeus 
que haviam crido nele: Se 

vocês permanecerem 
firmes na minha palavra, 
verdadeiramente serão 

meus discípulos.  
Jo 8 



32 E conhecerão a 
verdade, e a verdade 

os libertará.  

Jo 8 



Perspectivas fundamentais para o 
desenvolvimento na vida Espiritual 



Perspectiva 1  
Pressuposições Básicas da Nova Vida 



21 Nem todo aquele que me 
diz: Senhor, Senhor, entrará 

no Reino dos céus, mas 
apenas aquele que faz a 
vontade de meu Pai que 

está nos céus.  

Mt 7 



22 Muitos me dirão naquele 
dia: Senhor, Senhor, não 
profetizamos nós em teu 
nome? Em teu nome não 

expulsamos demônios e não 
realizamos muitos milagres?  

Mt 7 



23 Então eu lhes direi 
claramente: Nunca os 

conheci. Afastem-se de 
mim vocês, que 
praticam o mal!  

Mt 7 



Já é nascido 



23 Pois vocês foram 
regenerados, não de uma 
semente perecível, mas 

imperecível, por meio da 
palavra de Deus, viva e 

permanente. 
1Pe 1 



2 Como crianças  
recém-nascidas, desejem 

de coração o leite 
espiritual puro, para que 
por meio dele cresçam 

para salvação  
1Pe 2 



3 Em resposta, Jesus 
declarou: Digo-lhe a 
verdade: Ninguém 

pode ver o Reino de 
Deus, se não  

nascer de novo. 
Jo 3 



1 Irmãos, não lhes pude 
falar como a 

espirituais, mas como a 
carnais, como a 

crianças em Cristo. 
1Co 3 



Provou da bondade de Deus 



3 agora que 
provaram que o 
Senhor é bom. 

1Pe 2 



32 Aquele que não poupou a 
seu próprio Filho, mas o 
entregou por todos nós, 

como não nos dará 
juntamente com ele, e de 

graça, todas as coisas?  

Rm 8 



18 Cresçam, porém, na graça 
e no conhecimento de 

nosso Senhor e Salvador 
Jesus Cristo. A ele seja a 

glória, agora e para sempre! 
Amém. 

2Pe 3 



Visa o crescimento 



 
2 Como crianças recém-

nascidas, desejem de 
coração o leite espiritual 
puro, para que por meio 

dele cresçam para 
salvação 

 1Pe 2 



Perspectiva 2 
Orientações Essenciais ao  

Crescimento Espiritual 



Livrar-se de toda... 



1 Despojando-vos, 
portanto, de toda 

maldade e dolo, de 
hipocrisias e invejas e 

de toda sorte de 
maledicências (RA) 

1Pe 2 



13 Quem esconde os seus 
pecados não prospera, 

mas quem os confessa e 
os abandona encontra 

misericórdia. 

Pv 28 



Deseje o leite espiritual 



2 Como crianças recém-
nascidas, desejem de 

coração o leite espiritual 
puro, para que por meio 

dele cresçam para 
salvação 

1Pe 2 



8 ...os mandamentos do 
Senhor são límpidos, e 

trazem luz aos olhos. 9 O 
temor do Senhor é puro, 

e dura para sempre...  

Sl 19 



40 Como anseio pelos 
teus preceitos! 

Preserva a minha 
vida por tua justiça!  

Sl 119 



97 Como eu amo a 
tua lei! Medito 

nela o dia inteiro.       

Sl 119 



103 Como são doces 
para o meu paladar 

as tuas palavras! 
Mais do que o mel 

para a minha boca!       
Sl 119 



159 Vê como amo os 
teus preceitos! Dá-
me vida, segundo o 

teu amor leal.     

Sl 119 



167 Obedeço aos 
teus testemunhos; 

amo-os 
infinitamente! 

Sl 119 



4 Jesus respondeu: Está 
escrito: Nem só de pão 
viverá o homem, mas 
de toda palavra que 

procede da  

boca de Deus. 
Mt 4 



Assim, meus amados, como 
sempre vocês obedeceram, não 

apenas em minha presença, 
porém muito mais agora na 

minha ausência, ponham em 
ação a salvação de vocês com 

temor e tremor 

Fp 2.12 



Conclusão:  


