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ESTUDO BÍBLICO
TEMA: AS DUAS FASES DO CRESCIMENTO ESPIRITUAL
TEXTO: 2ª. Pe 3:18 “ antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso
Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia
Eterno”.

PENSAMENTO: A igreja de Jesus, por falta de revelação, tem servido ao Cristo da
carne, que veio no cumprimento da lei com seus mandamentos, cerimônias,
abluções, sacrifiícios, deixando assim, de viver o Novo Pacto do Cristo
ressuscitado com suas promessas e bênçãos eternas.

1. “ANTES CRESCEI NA GRAÇA” – ser formado nela, reconhecendo a posição
em Cristo: segurança, santidade, herança

a) 2ª Co 8:9 – “pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo..”
b) Ef 2:6 – “nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais...”
c) Cl 1:13 – “nos libertou do império das trevas...”
d) Hb 10:14 – “nos aperfeiçoou para sempre (salvos, sempre salvos)
e) 1ª Pe 1:23 – nos fez nascer de semente incorruptível (somos iguais a Ele)
f) Jd 24 – nos guarda de tropeços para nos apresentar com exultação e imaculados diante
da presença de Deus.
g) Temos garantia de que a salvação é eterna – Is 35:8 / Is 46:4 / Jo 3:16 / Jo 8:35 / Jo
10:28 / Rm 8:38,39 / 1ª Co 5:5 / Ef 4:30 / Fp 1:6 / Cl 3:4 / 2ª. Tm 1:12 / 1ª. Jo 5:18
2. “E NO CONHECIMENTO DE NOSSO SENHOR E SALVADOR JESUS CRISTO” –
Cl 2:2,3
2.1 A PREEXISTÊNCIA DE CRISTO
a) Jo 6:42 – “ E diziam: Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o
pai e a mãe? Como pois, agora diz: desci do céu?
b) Jo 6:62 – “ Que será, pois, se virdes o Filho do homem subir para o lugar onde
primeiro estava?”
c)Jo 3:13 – Subiu ao céu Aquele que de lá desceu
d) Jo 8:56-58 – Ainda não tens cinquenta anos, e viste a Abraão?
e) Jo 17:5 – “com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo”
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2.2 A DEIDADE CRISTO
a) Is 9:6 – Um menino nos nasceu – Seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai
da Eternidade, Príncipe da Paz.
b) Jo 1:1 – “e o verbo era Deus”
c) Jo 1:14 – “e o verbo se fez carne”
d) Jo 12:45 – “E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou”
e) Jo 14:10 – “Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim?
f) Rm 9:5 – “segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo o sempre”
g) Fp 2:6,7 – Subsistindo em forma de Deus, tornou-se semelhante aos homens
h) Cl 1:17 – “Ele é antes de todas as cousas, Nele tudo subsiste”
i) 1ª. Tm 3:16 – Deus foi manifestado em carne. Cristo é Deus
2.3 AS DUAS MANIFESTAÇÕES DO SENHOR JESUS CRISTO
2.3.1 CRISTO NOS DIAS DA SUA CARNE (ESPOSO DA IGREJA SEGUNDO A LEI)
a) Mt 4:1,2 – Jesus jejuou 40 dias
b) Mt 5:17 – Jesus guardava o sábado conforme a lei
c) Lc 2:21 – Foi circuncidado ao completar oito dias
d) Lc 2:22 – Conforme a lei de Moisés o apresentaram ao Senhor
e) Jo 13:5 – Jesus lavou os pés dos discípulos
f) Jesus se vestia e comia conforme a lei: Jesus se submetia a todas as festas judaicas.
2.3.2. CRISTO NOS DIAS DA SUA RESSURREIÇÃO (ESPOSO DA IGREJA SEGUNDO
A GRAÇA)
a) 2ª. Co 5:16 – “se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o
conhecemos deste modo”
b) Rm 7:4 – “para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os
mortos”
c) 1ª. Co 1:23 – “pregamos a Cristo ressuscitado” (depois da carne)
d) Hb 5:7-10 – “Ele, Jesus nos dias da sua carne...”
e) Hb 10:20-22 – “pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela
sua carne”.

PALAVRA FINAL: O Deus de toda a Graça, em Cristo, nos aperfeiçoa, firma, fortifica e
fundamenta (1ª Pe 5:10). Quando a sua vida está fundamentada por Ele, sua confissão
está em linha com o pacto de superiores promessas.
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