
CRESÇA 1
Livre-se do que atrapalha o  
seu crescimento espiritual

Cresça 1 – Livre-se do que atrapalha o seu crescimento espiritual 

• O objetivo deste curso é ajuda-lo a vencer aquelas áreas de pecado que 
derrubam você na vida cristã. Deus deseja que você seja liberto de todo pecado – 
de todo vício ou escravidão.



AULA 7
Vivendo em Vitória

Aula 7: Vivendo em Vitória 

Introdução:


•	 Muitas vezes, os cristãos negligenciam sua manutenção espiritual, e mesmo 
tendo sido cheios pelo Espírito Santo, precisam ser cheios novamente.




Não se embriaguem com vinho, 
que leva à libertinagem, mas 
deixem-se encher pelo Espírito.
-Efésios 5:18

Ser Cheio do Espírito 

•	 Efésios 5:18 Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas 
deixem-se encher pelo Espírito.


•	 No original grego, o verbo “deixem-se encher” está no tempo presente 
contínuo (algo parecido com o gerúndio no português) para indicar que o 
enchimento pelo Espírito Santo não é um evento único, mas uma experiência 
contínua.


•	 As Escrituras dizem que nós devemos continuamente ser cheios pelo 
Espírito.




QUEM É O
ESPÍRITO

SANTO?

Pergunta: Para você, quem é o Espírito Santo?


•	 O Espírito Santo é Deus – em essência ele é um com o Pai e o Filho – mas 
ele é também uma pessoa distinta, e tem todos os atributos de uma pessoa. Por 
isso, nos referimos ao Espírito Santo como sendo a terceira pessoa da Trindade.


ILU: Carona para o Espírito Santo 

Um jovem ia pelas ruas dirigindo o seu carro, quando de repente o Espírito Santo 
surge em uma calçada. Ele de pronto para o carro, dá meia-volta e convida o 
Espírito Santo para entrar em seu carro.


O jovem começa a falar da felicidade que invadira seu coração. Durante o trajeto, 
ele não cansava de repetir o quanto Deus era importante pra ele. A empolgação do 
jovem era tão grande que ele chegou a cantar algumas canções.


No entanto, em meio a todo esse festejo, o carro entrou abruptamente em uma 
curva, e um grave acidente ocorreu levando o carro à perda total.


Ao constatar tamanha destruição, com o coração tomado por perplexidade e dor, o 
jovem se vira pra o Espírito Santo e diz: Senhor como isso pôde acontecer? Eu 
estava contigo, o Senhor viajava em meu carro? E agora esse acidente!! Não 
consigo compreender.


Nessa hora o Senhor Espírito Santo diz o seguinte: É verdade, eu estava no seu 
carro, só quem dirigia era você! Eu era apenas o carona!


Como você tem se relacionado com o Espírito Santo? Fazendo algumas coisas 
para Ele… Entregando algumas coisas a Ele… e até fazendo algumas coisas com 
Ele? Mas o Espírito Santo não é Senhor de “algumas coisas”.




QUEM É O
ESPÍRITO

SANTO?

Quem é o Espírito Santo? 

•	 Por ser uma pessoa, parece fazer mais sentido falar de controle, ou direção 
do Espírito Santo em nossas vidas, em vez de encher-nos.


•	 Ser guiado pelo Espírito Santo é uma boa maneira de ver como está nossa 
resposta ao seu controle.


•	 Uma pessoa que está cheia do Espírito é guiada pelo Espírito – guiada de 
forma gentil, amorosa.


•	 Uma pessoa guiada pelo Espírito permite que Ele dirija cada decisão, plano 
ou atividade.


•	 Precisamos ser continuamente cheios e renovados porque o mundo, a carne 
e o diabo se opõem a um estilo de vida controlado pelo Espírito.


A verdade é que o Espírito Santo entra em um carro se não for para assumir o 
controle da direção.



Exercícios

Exercício individual (página 70): 

•	 Efésios 4:30 Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês 
foram selados para o dia da redenção.


•	 O que esse versículo diz a respeito da personalidade do Espírito Santo?


•	 Em que áreas você, às vezes, entristece o Espírito Santo e o que você pode 
fazer para mudar isso?




QUEM DEVERIA

ESPÍRITO
SANTO?

RECEBER A PROMESSA
DO

Quem Deveria Receber a Promessa do Espírito Santo? 

•	 A Bíblia diz que a promessa do Espírito Santo é para todos.


Atos 2:38-39 Pedro respondeu: “Arrependam-se, e cada um de vocês seja 
batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o 
dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para 
todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar”.


•	 Na verdade, ninguém pode tornar-se um cristão sem receber o Espírito 
Santo.


•	 Mas nem todos são cheios do Espírito Santo. O ser cheio do Espírito é algo 
que devemos pedir.


Efésios 5:18-20 Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas 
deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos 
espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças 
constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus 
Cristo.


•	 O Espírito Santo habita em todo cristão, mas temos que pedir a ele que 
venha controlar nossas vidas.



GRUPO 1
Romanos 5:5 

Efésios 3:14-21

GRUPO 2
Atos 6:3-5 
Atos 6:10

GRUPO 3
Atos 2:4-11 

Atos 5:12-16

GRUPO 4
Atos 8:16-17 

Atos 10:45-46

EN
CHI
MEN
TO

Exercício em grupo (página 72): 

•	  Divida a turma em 4 grupos e peça para respondam a seguinte pergunta:

De que maneira respondemos ao enchimento do Espírito Santo? Quais os efeitos 
que uma pessoa pode experimentar pelo enchimento do Espírito Santo?


GRUPO 1 - Romanos 5:5, Efésios 3:14-21


Romanos 5:5 E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu 
amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu.


Efésios 3:14-21 Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome 
toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, 
ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que 
Cristo habite no coração de vocês mediante a fé; e oro para que, estando 
arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os 
santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e 
conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam 
cheios de toda a plenitude de Deus. Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais 
do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua 
em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para 
todo o sempre! Amém!


Resposta: Um sentimento esmagador do amor de Deus.


GRUPO 2 - Atos 6:3-5,10


Atos 6:3-5 Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios 
do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à 
oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram 
Estêvão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, 



NÃO HÁ PORQUE

DEUS

DUVIDAR DA
PROMESSA DE

Não Há Porque Duvidar da Promessa de Deus 

•	 As Escrituras deixam muito claro que Deus está extremamente desejoso de 
encher-nos com seu Santo Espírito.


•	 Tudo o que precisamos fazer é orar.


•	 Jesus ensinou aos discípulos que o Pai daria graciosamente o Espírito Santo 
a qualquer um que simplesmente o pedisse.


Lucas 11:13 Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus 
filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir!




Exercícios

Exercício individual (página 73): 

João 14:15-17 Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu 
pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Conselheiro para estar com vocês para sempre, 
o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o 
conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês


•	 Quais os nomes que Jesus deu ao Espírito Santo?


•	 Como o Espírito Santo aconselha você?



Apresentação do vídeo 

• Como recebemos o Espírito Santo? 


(próximo slide) 
Vídeo A Viúva e o Azeite



Vídeo A Viúva e o Azeite 10min



COMO
RECEBEMOS

ESPÍRITO
SANTO?

O

Como Recebemos o Espírito Santo? 

•	 Uma vez que descobrimos o quanto o Espírito Santo deseja nos abençoar e 
encher, precisamos passar tempo em sua presença e então pedir que ele nos 
encha, de novo e de novo.


•	 Jesus diz que devemos ter sede do Espírito.


João 7:37 No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em 
alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba.


•	  E mesmo que você não tenha essa sede justamente agora, você pode pedir 
a Deus para criar essa sede em você.


Apocalipse 22:17 O Espírito e a noiva dizem: “Vem!” E todo aquele que ouvir diga: 
“Vem!” Quem tiver sede, venha; e quem quiser, beba de graça da água da vida.



Quem crer em mim, como diz a 
Escritura, do seu interior fluirão 
rios de água viva.
-João 7:38

Exercícios (página 74): 

João 7.37-39 No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse 
em alta voz: “Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como 
diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva”. Ele estava se referindo ao 
Espírito, que mais tarde receberiam os que nele cressem. Até então o Espírito ainda 
não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado.


•	 O que Jesus pede para fazermos?


•	 Como você pode aplicar isso à sua vida nesta semana?



COMO
RECEBEMOS

ESPÍRITO
SANTO?

O

Como Recebemos o Espírito Santo? 

•	 A coisa mais importante a fazer é pedir


Lucas 11:9,11-13 Por isso digo: Peçam, e será dado […] Qual pai, do meio de 
vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou, se pedir 
um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas 
coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a 
quem o pedir!


•	 Deus deseja, peçamos e ele nos encherá.



VIVENDO
ESPÍRITONO

Vivendo no Espírito 

•	 Tão importante quanto ser cheio do Espírito Santo é viver no Espírito, 
diariamente.


•	 De certa forma, ser liberto é fácil. Permanecer liberto é mais difícil!


•	 Jesus disse ao paralítico que ele curou: “Olhe, você está curado. Não volte a 
pecar, para que algo pior não aconteça a você”. (João 5:14)


•	 Para a mulher surpreendida em adultério, ele disse: “Eu também não a 
condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado” (João 8:11).


Essas ordens não são opcionais!



VIVENDO
ESPÍRITONO

Vivendo no Espírito 

•	 Algumas sugestões para manter-se em sintonia com o Espírito:


1.	 Disciplinar-se para ter um tempo a sós com Jesus Cristo diariamente. Esse 
será um dos temas do Cresça 2.


2.	 Certifique-se de participar ativamente de uma célula e de um culto de 
celebração.


Hebreus 10:25 Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de 
alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês 
veem que se aproxima o Dia.


3.	 Faça o Cresça 2 e aprenda a como crescer espiritualmente.



“ Não deixemos de reunir-nos como igreja, 
segundo o costume de alguns, mas procuremos 
encorajar-nos uns aos outros, ainda mais 
quando vocês veem que se aproxima o Dia.

-Hebreus 10:25

PEÇA PARA ALGUÉM LER O TEXTO BÍBLICO


Hebreus 10:25 Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de 
alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês 
veem que se aproxima o Dia.


Não é possível ser cheio do Espírito Santo, viver no Espírito, sem viver igreja.


Efésios 5:18-20 Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas 
deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos 
espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças 
constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus 
Cristo.




Apresentação do vídeo 

• Juntos somos melhores! 


(próximo slide) 
Vídeo Sabadell Flashmob



Vídeo Sabadell Flashmob 6min



Exercícios

Exercícios (página 76): 

•	 Leia Romanos 8 e aplique o que Paulo diz a respeito de viver no Espírito.


•	 Decida fazer o Cresça 2.


•	 Acima de tudo, procure viver uma vida que honre a Cristo. Ele voltará em 
breve e será uma grande alegria ouvi-lo dizer: “Muito bem, servo bom e fiel”. 
(Mateus 25:23)




O QUE CHAMOU
A SUA ATENÇÃO?

Exercícios (página 77): 

•	 O que se ressaltou para vocês nesta lição?


•	 Quando estiver sozinho, peça para o Espírito Santo o encher.




AULA 7
Vivendo em Vitória

Aula 7: Vivendo em Vitória 

Pontos Principais: 

•	 O Espírito Santo é uma pessoa e deseja controlar nossas vidas. Ser cheio do 
Espírito é uma experiência contínua de permitir que o Espírito Santo nos controle.


•	 Se uma pessoa deseja ser cheia do Espírito, chega a Deus e pede a ele pelo 
Espírito Santo, essa pessoa será cheia.


•	 A andar diário no Espírito é tão importante quanto ser cheio do Espírito.


•	 Continue progredindo na vida cristã. Faça o Cresça 2.


