
O PROPÓSITO DO CRESCIMENTO NA VIDA DOS 
DISCÍPULOS DE CRISTO 

 

O batismo em Cristo revela a glória de Deus. 
 
Você acredita no batismo do Espirito Santo? 
 
Você crê que Ele pode se mover através de você? 
 
Saiba de uma coisa: a presença de Deus está em todo lugar! 
 
No entanto, a manifestação da presença de Deus é proporcional à 
fome e a sede de cada um.  
 
Simplesmente esteja com seu coração aberto para receber a 
manifestação do poder de Deus na sua vida. 
 
A perseverança de Ana diante da bênção. 

 
1 Samuel 1:11-17 
E fez o seguinte voto: “Ò SENHOR Todo-Poderoso, se quiseres 
dar atenção à humilhação da tua serva e 
te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe 
concederes um filho homem, então 
prometo que o dedicarei a ti, Yahweh, por todos os dias da sua 
vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais 
serão cortados! 12 Enquanto ela seguia em sua oração na 
presença do SENHOR, Eli observava os movimentos da sua 
boca. 13 Como Ana estava orando silenciosamente, seus 
lábios se mexiam, mas não se ouvia o som de sua voz. 
Então Eli imaginou que ela estivesse embriagada 14 e lhe 
repreendeu: “Mulher! Até quando andarás embriagada? Livra-
te do teu costume de beber vinho!” 15 Entretanto, Ana lhe 
replicou com estas palavras: “Ó não, meu senhor, pelo 
contrário. Sou uma mulher tomada pela amargura. Não bebi 
vinho ou qualquer bebida fermentada; estava, isto sim, a 
derramar minha alma diante do SENHOR. 16 Não julgueis a tua 
serva como uma mulher vadia; estava orando daquele modo e 
até agora pois estou muito triste e desesperada!” 17 Então Eli 
lhe disse: “Vai-te na paz do SENHOR! E que o Deus de Israel te 
conceda o pedido que lhe fizeste.” 
 



A cura é um fato determinado por Cristo na cruz para todos os 
que creem em seu nome. 
 
Você é a pessoa mais importante para o que Deus quer realizar e 
produzir. Acredite na manifestação da presença de Deus em sua 
vida. 
 
Podemos sentir que existem muitas pessoas com fome e sede por 
mais de Deus. Não sei quantos estão com problemas ou com 
alguma enfermidade, mas quero dizer que Jesus é o curador de 
nossos corpos e nossas almas. Ele existe e a sua presença é real. 
 
Texto chave: Atos 19:1-7 
 
1. O propósito do crescimento na vida do cristão (Atos 19:1-3) 
1 E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo 
atravessou as regiões altas, e 
chegando a Éfeso, encontrou ali alguns discípulos 
2 e lhes indagou: “Recebestes o Espírito Santo na época em 
que crestes?” Ao que eles 
replicaram: “De forma alguma, nem sequer soubemos que 
existe o Espírito Santo!” 
3 Diante disso, Paulo questionou: “Ora, em que tipo de batismo 
fostes batizados, então?” E eles 
declararam: “No batismo de João”. 
 
O Apóstolo Paulo prega o batismo em Cristo, esse batismo afirma a 
obra redentora de Cristo Jesus o Messias na vida dos Seus 
discípulos. 
 
O Apóstolo Paulo demonstrava o amor, zelo e dedicação pela vida 
daqueles discípulos, no ensino e no avanço da vida espiritual. 
 
As pessoas que têm fome e sede por mais de Deus, são as que 
acabam desfrutando das experiências mais poderosas e mais 
profundas em Cristo. 
 
São também as mais transformadas no seu interior. 
 
2. Paulo explica o batismo de João (Atos 19:4) 

4 Então Paulo lhes explicou: “O batismo realizado por João foi 
um batismo de arrependimento. 



Ele ordenava ao povo que cresse naquele que viria depois dele, 
ou seja, em Jesus!” 
 
O significado do batismo é estar selado com Cristo. 
 
11 Eu, em verdade, vos batizo com água, para arrependimento; 
mas depois de mim vem alguém 
mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de 
levar as suas sandálias. Ele vos 
batizará com o Espírito Santo e com fogo. 
Mateus 3:11 
 
Uma das características do apóstolo era o amor e o zelo no ensino 
da verdade. 
 
Aqueles discípulos estavam travados, a respeito do conhecimento 
do Espírito Santo que fora derramado em Pentecostes. 
 
3. A palavra foi ministrada a vida dos discípulos através do 
Espirito (Atos 19:5) 
5 E, compreendendo isso, eles foram batizados no Nome do 
Senhor Jesus. 
 
Eles compreenderam que o batismo de João nas águas não era o 
suficiente. E eles precisavam receber o batismo daquele que viria 
depois de João, do qual João não se sentia digno de 
carregar as sandálias, Ele batizava com o Espírito Santo e com 
fogo. 
24 Enquanto isso, chegou a Éfeso um judeu, natural de 
Alexandria, chamado Apolo, homem 
eloquente e que acumulava grande experiência nas Escrituras. 
25 Fora instruído no Caminho do Senhor e com notável fervor 
pregava e ensinava com exatidão 
a respeito de Jesus, ainda que tivesse apenas o conhecimento 
do batismo de João. 
26 Apolo, portanto, começou a pregar com ousadia na 
sinagoga. E assim que Priscila e Áquila o 
ouviram, convidaram-no para uma visita à casa deles e lhe 
explicaram com acerto e clareza o 
Caminho de Deus. 
Atos 18:24-26 
 
Atos 18:24-26 conta a história de um homem chamado Apolo. 



A palavra diz que Apolo era um homem eloquente fervoroso e que 
acumulava grande conhecimento das escrituras, no entanto ele 
apenas conhecia o batismo de João. 
 
Áquila e Priscila, falaram para Apolo de algumas verdades 
espirituais, que fizeram seu ministério e sua vida cristã crescer e 
avançar, levando Apolo a lugares mais elevados. 
 
Apolo já experiente no ministério, foi um exemplo de humildade, de 
parar um pouco para aprender com mais precisão a respeito do 
caminho. Isso fez com que ele se tornasse uma referência na igreja, 
na carta de Paulo aos Coríntios. 
7 Não vos enganeis: Deus não se permite zombar. Portanto, 
tudo o que o ser humano semear, isso também colherá! 
8 Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína; 
mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida 
eterna. 
Gálatas 6:7-8 
 
Em Gálatas 6:7-8 fala sobre a maturidade cristã, que carne e 
sangue não herdarão o Reino de Deus. 
 
Se você olhar as escrituras em (1 Pedro 3:18) fala dessa grande 
verdade, o crente deve crescer, amadurecer e desenvolver o que 
ganhou gratuitamente em Cristo Jesus, este é o propósito do 
cristianismo através do Espírito. 
18 Pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por 
nossos pecados, o Justo pelos injustos, com o propósito de 
conduzir-nos a Deus; morto, de fato, na carne, mas vivificado 
no Espírito, 
1 Pedro 3:18 
 
4. Paulo sondou o coração daqueles discípulos de uma forma 
extremamente necessária para que conhecessem o batismo 
com o Espírito Santo. (Atos 19:6-7) 
6 Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito 
Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. 
7 Eram ao todo cerca de doze homens. Paulo ensina e faz 
maravilhas 
 
O senhorio de Cristo nos leva ao lugar onde Cristo é real, porque o 
Espírito de Deus revela a natureza de Cristo em nós. 



26 Mas o Advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em 
meu Nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará 
lembrar tudo o que Eu vos disse. 
João 14:26 
 
Em João 4:26 Fala que ao Espírito de Deus foi confiado o ministério 
de tornar Cristo real em nossas vidas, Também foi concedido o 
ministério de ensinar a respeito da verdade. 
 
Quando o Espírito Santo se revela, há mudança em nossas vidas, 
sem a revelação da palavra através do Espirito não há mudança de 
vida. 
 
Qualquer pessoa que aceita a Jesus e não crescer, não 
amadurecer e não desenvolver sua nova vida em Cristo Jesus 
através do Espirito, não frutificará para o Reino de Deus. Ele pode 
estar vivendo qualquer outra coisa menos Cristo. 
 
18 Pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por 
nossos pecados, o Justo pelos injustos, com o propósito de 
conduzir-nos a Deus; morto, de fato, na carne, mas vivificado 
no Espírito, 
1 Pedro 3:18 
 
Em 1 Pedro 3:18 fala sobre essa grande verdade, ninguém se torna 
discípulo de Jesus se não frutificar através do Espírito. 
 
Essa é uma necessidade fundamental de sermos batizados em 
Cristo pelo Espírito Santo. 

11 Eu, em verdade, vos batizo com água, para arrependimento; 
mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, 
tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele 
vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. 
Mateus 3:11 
 
O toque da trombeta é espiritual, se você não estiver no Espírito 
você não ouvirá. 
 
E possível que alguns de nós discípulos de Jesus, pertencentes a 
uma igreja, estejamos vivendo extremamente limitados, travados no 
conhecimento, no amadurecimento e no desenvolvimento da nova 
vida através do Espírito de Deus em Cristo Jesus, com sua morte e 



ressureição, a semelhança daqueles discípulos que Paulo 
encontrou em Éfeso. 
 
18 Entretanto, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que 
vai brilhando cada vez mais até a plena iluminação do dia 
Provérbios 4:18 
 
Essas verdades são fundamentais para que você seja uma voz e 
não um eco, para que você seja luz e não trevas. A igreja do 
Senhor é um agente transformador nessa geração. 
 
Cristo é Real, Somente Ele vos batizará com o Espírito Santo e com 
fogo. 
 
18 O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para 
pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar 

a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos 
cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos, 

Lucas 4:18 


