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Como crescemos e 
nos desenvolvemos 

na eclésia?
Eu edificarei a minha igreja (eclésia), e as portas 

do inferno não  prevalecerão contra ela. - Mt 16:18



Como se entra no Reino de Deus?

1 - Arrependimento - At 3:19 

2 - Batismo - Gl 3:26-27 

3 - Espírito Santo - Ef 3:18, At 5:32



–Jaime Silveira

ANTES DE FAZER PARTE 
DA ECLÉSIA (igreja),  

EU PRECISO FAZER PARTE 
DO REINO DE DEUS!



O princípio do crescimento
Ele prosseguiu dizendo: “O Reino de Deus é semelhante a 
um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, 
estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e 
cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria 
produz o grão: primeiro o talo, depois a espiga e, então, o 
grão cheio na espiga.  Logo que o grão fica maduro, o 
homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita”. - Mc 
4:26-29



Crescendo na Graça de Deus



Que nível de poder do Espírito 
você já alcançou? 1 Jo 2:12-14

• Nível 1 - Filhinho  
pecados perdoados, meu pai me ama, me ouve e cuida de mim! 

• Nível 2 - Jovem 
forte, permanece na palavra, vence o inimigo, é exemplo de 
vida para outros 

• Nível 3 - Pai (maduro)  
faz as mesmas obras de Jesus, faz discípulos, prega, ensina, 
cura, expulsa demônios



O QUE ERA VELHO SE FOI 
NOVO REINO = NOVO HOMEM

Logo, todo aquele que está em Cristo 
se tornou nova criação. A velha vida 
acabou, e uma nova vida teve início!  

2 Co 5:17 NVT



O QUE ERA VELHO SE FOI 
NOVO REINO = NOVO HOMEM

Sabemos que nossa velha natureza humana (velho 
homem) foi crucificada com Cristo, para que o pecado 
não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele 
deixássemos de ser escravos.  

Pois, quando morremos com Cristo, fomos libertos do 
poder do pecado. 

Romanos 6:6-7 NVT



O QUE ERA VELHO SE FOI 
NOVO REINO = NOVO HOMEM

Fui crucificado com Cristo; assim, já não sou eu 
quem vive, mas Cristo vive em mim.  

Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho 
de Deus, que me amou e se entregou por mim. 

Gálatas 2:20



REFLEXOS AUTOMÁTICOS



Reflexos Automáticos



Uma espécie que vive mais de 25 
anos sem cabeça! 

ALGUNS CRISTÃOS QUE NÃO 
DEIXARAM AS PRÁTICAS DO 

VELHO HOMEM!



Acabe com as respostas automáticas do velho homem!

Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão 
dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, 
da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria.  

Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte 
deste mundo, mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, 
da maldade, da maledicência e da linguagem obscena.  

Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga 
natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova 
natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu 
Criador e se tornam semelhantes a ele.  -  Cl 3:5-10



Por quê demoram tanto?

• Não conhecem ou não tem fé na verdade 
da morte e ressurreição com Cristo  

• Não são discipulados — ensinados a viver 
no reino



A diferença entre o 
velho e o novo homem



A diferença entre o  
velho e o novo homem

• Adão - o primeiro homem, antes da queda 

• Intimidade com Deus 

• Cheio do amor de Deus 

• Vivia num ambiente de amor



A diferença entre o  
velho e o novo homem

• Adão - após o pecado 

• Separado de Deus e do seu amor 

• Sua natureza se torna “carnal” - má, egoísta, voltada 
para si mesmo 

• Não experimenta mais o amor de Deus 

• Não consegue amar, mas deseja ser amado! 

• Não consegue receber amor



ME  AME!

AMOR DE DEUS

EU AMO VOCÊ!

AMOR DO VELHO 
HOMEM



O novo homem
• Cristo - o segundo homem 

• Ele nos liberta do pecado e do velho homem 

• Ele nos dá seu Espírito Santo 

• Nos faz participante de sua natureza - 2Pe 1:4 

• Nos enche com seu amor  

• Rios de águas vivas, fonte que jorra eternidade



VELHO HOMEM NOVO HOMEM
EXIGE SER AMADO 

AMADO DO MEU JEITO 
“TOMAR, CONQUISTAR, POSSUIR”

DEPENDENTE DO AMOR DOS 
OUTROS

DEPENDE DA ACEITAÇÃO DOS 
OUTROS

DESANIMA FACILMENTE 
SE OFENDE FACILMENTE 

TEM MUITOS MEDOS 



VELHO HOMEM NOVO HOMEM
EXIGE SER AMADO 

AMADO DO MEU JEITO 
“TOMAR, CONQUISTAR, POSSUIR”

NÃO EXIGE AMOR, MAS AMA  
OFERECE, ENTREGA

DEPENDENTE DO AMOR DOS 
OUTROS DEPENDE DO AMOR DE DEUS

DEPENDE DA ACEITAÇÃO DOS 
OUTROS SABE QUE É ACEITO POR DEUS

DESANIMA FACILMENTE 
SE OFENDE FACILMENTE 

TEM MUITOS MEDOS 

PERSEVERA 
PERDOA FACILMENTE 

FÉ BASEADA NO AMOR LANÇA FORA 
O TEMOR 



Como praticar a vida do novo 
homem?

• Não se trata de esforço! 

• A laranjeira não faz força para produzir laranjas 

• O ramo da videira não faz força para produzir frutos 

• Não comece FAZENDO, comece SENDO



Como praticar a vida do novo 
homem?

• 1 - Descobrir quem EU SOU EM CRISTO - 
intimidade com o Pai 

• 2 - Viver pela FÉ na PALAVRA experimentando o 
PODER de Deus desta nova vida 

• 3 - Discipulado: aprender como viver e também 
ensinar a outros



OLHAR NO ESPELHO TODOS 
OS DIAS!

Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em 
prática, é semelhante a um homem que olha a 
sua face num espelho e, depois de olhar para si 
mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. - 
TIAGO 1:23-24



OLHAR NO ESPELHO TODOS 
OS DIAS!

E todos nós, que com a face descoberta 
contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua 
imagem estamos sendo transformados com glória 
cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o 
Espírito. - 2 CO 3:18


