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

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


Introdução ao curso 

•	 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.


•	 Se você está aqui é porque já teve uma experiência com Jesus.


•	 Teve um encontro com Jesus e entregou o controle da sua vida a ele.

Apresentação do vídeo 

•	 Que tal lembrar dessa experiência de ser encontrado por Cristo?


•	 Assista esse vídeo…


(próximo slide)



Vídeo Falling Plates 4min


•	 Foi o início de um relacionamento que precisa continuar, amadurecer, 
crescer…

 
FAÇA VOCÊ MESMO UMA ORAÇÃO


•	  O texto-base do nosso curso é Hebreus 12:1-2, que diz:


(próximo slide)

“Portanto, também nós, uma vez que estamos 
rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, 
livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do 
pecado que nos envolve, e corramos com 
perseverança a corrida que nos é proposta, 
tendo os olhos fitos em Jesus, autor e 
consumador da nossa fé.

-Hebreus 12:1-2
NVI

PEÇA PARA ALGUÉM LER


“Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de 
testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos 
envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os 
olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé”. (NVI)


Nessa passagem, preste atenção no seguinte trecho:

(próximo slide)



“Portanto, também nós, uma vez que estamos 
rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, 
livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do 
pecado que nos envolve, e corramos com 
perseverança a corrida que nos é proposta, 
tendo os olhos fitos em Jesus, autor e 
consumador da nossa fé.

-Hebreus 12:1-2
NVI

LEIA VOCÊ MESMO O TEXTO EM DESTAQUE


“livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e 
corramos com perseverança a corrida que nos é proposta”.


Esse mesmo texto, na versão ARA, está da seguinte forma:

(próximo slide)

“desembaraçando-nos de todo peso e do pecado 
que tenazmente nos assedia, corramos, com 
perseverança, a carreira que nos está proposta,

-Hebreus 12:1-2
ARA

LEIA VOCÊ MESMO O TEXTO EM DESTAQUE


“desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, 
corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta”. (Hebreus 12:1-2).


O texto bíblico ensina que 2 coisas prejudicam nosso crescimento espiritual:

(próximo slide)



“
➤  peso  do grego “ogkos”: proeminente, 

protuberância, tamanho, massa, carga, 
peso, estorvo

desembaraçando-nos de todo peso e do pecado 
que tenazmente nos assedia, corramos, com 
perseverança, a carreira que nos está proposta,

-Hebreus 12:1-2
ARA

•	 No texto em grego, a palavra correspondente a “peso” é “ogkos” e significa 
“proeminente, protuberância, tamanho, massa, carga, peso, estorvo”.


DINÂMICA: Levar 2 pesos e promover uma competição de quem consegue ficar 
mais tempo segurando o peso com o braço esticado (90 graus).


ILU: Hebreus 12:1-2 não está tratando de um peso terapêutico, do tipo que 
pessoas amarram nos tornozelos, punhos ou cintura para fortalecer os músculos 
durante um exercício. Pelo contrário, a melhor figura seria de uma grande mochila, 
carregada com pedras, que em poucos instantes fica insuportável de carregar 
numa caminhada.

“
➤  peso  do grego “ogkos”: proeminente, 

protuberância, tamanho, massa, carga, 
peso, estorvo

➤  pecado  do grego “harmatia”: errar o alvo, 
desviar-se do caminho de retidão e honra, 
desviar-se da lei de Deus

desembaraçando-nos de todo peso e do pecado 
que tenazmente nos assedia, corramos, com 
perseverança, a carreira que nos está proposta,

-Hebreus 12:1-2
ARA

•	  Já a palavra para “pecado” é “hamartia”, cujo significado é “errar o alvo, 
desviar-se do caminho de retidão e honra, desviar-se da lei de Deus”.


•	  Assim, “peso” não se refere a algo pecaminoso em si, mas sim de algo que 
nos atrapalha em nosso avanço espiritual. Apesar, então, de igualmente 
prejudicarem a nossa corrida de fé, peso e pecado tratam-se de coisas 
diferentes. 

ILU: Já entendeu o que é pecado ou preciso “desenhar” para você? Desenhe um 
alvo no quadro e um arco (de um arco e flecha). Depois faça uma flecha não acerta 
o centro do alvo. Depois uma flecha que erra o alvo completamente, passando por 
cima dele. Por fim, faça uma flecha que cai antes de chegar ao alvo. Essa é a 
melhor representação de pecado: simplesmente não conseguimos atingir o alvo de 
Deus para nossas vidas. “Você é tudo que gostaria de ser”? Como pai/mãe? Como 
filho/filha? Como profissional/estudante? Como ser humano?



Exercícios

ESCREVA NO QUADRO


•	 EM CASA Memorize o texto-base do nosso curso, em uma ou nas duas 
versões. Praticaremos isso ao longo do curso.


•	 EXERCÍCIO INDIVIDUAL Responda: O que tem prejudicado você na vida 
cristã? Quais são os pesos que tem te atrapalhado e os pecados que tem te 
envolvido? Faça uma lista disso.


5 MINUTOS PARA CADA UM ESCREVER SUA LISTA - NINGUÉM VAI PEDIR PRA 
LER


•	 Ao tratarmos sobre listas de pesos e pecados, algumas pessoas podem 
confundir santidade com legalismo, considerando a primeira como algo que se 
refere unicamente ao que você não pode fazer e não ao que você pode fazer, ou 

“Porque a graça de Deus se manifestou salvadora 
a todos os homens. Ela nos ensinou a 
renunciar à impiedade e às paixões mundanas 
e a viver de maneira sensata, justa e piedosa 
nesta era presente.

-Tito 2:11-12

“Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos 
ensinou a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira 
sensata, justa e piedosa nesta era presente”. (Tito 2.11-12).


•	 A verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas, negando o desejo, 
fazer o que é certo. No usufruto da liberdade conforme o mundo a conceitua, 
muitas pessoas têm se lançado nas prisões do pecado.



AULA 1
Encontrando Deus

Exercício em duplas


•	  Conte ao colega do seu lado, uma situação / momento da sua vida em que 
você teve que se preparar para uma entrevista, um teste, uma conversa.


PEÇA PARA ALGUÉM COMENTAR A HISTÓRIA DO COLEGA, SE ACHOU 
INTERESSANTE

Apresentação do vídeo 

•	 “A vida é luta renhida, que aos fracos abate, e aos fortes, só faz exaltar”.


•	  Quem diria, citar Gonçalves Dias para apresentar o próximo vídeo…


(próximo slide)



Vídeo Rocky 1 - A Preparação 3min

EXERCÍCIOS
COMO ROCKY SE PREPAROU 
PARA A LUTA?

Exercício (todos juntos)


•	 Responda: Segundo o vídeo, como Rocky se preparou para lutar?


ANOTE AS RESPOSTAS NO QUADRO


COMENTE AS RESPOSTAS QUE JULGAR PERTINENTES À MATÉRIA 
 
CAPRICHE NESSE MOMENTO, APLICANDO AO MÁXIMO AS RESPOSTAS


Algumas aplicações: 

•	 Expectativa de grandes conquistas


•	 Estar preparado para as dificuldades




ÊXODO 
33:7-34:9

Introdução à aula 

•	 Durante o Êxodo do Egito, Moisés aprendeu lições importantes sobre o que 
agradava a Deus e sobre como deveria aproximar-se dele. Algumas dessas lições 
são relatadas em Êxodo 33-34, quando Moisés se preparou para encontrar a Deus 
no Monte Sinai.


Exercícios 

•	 Leia: Êxodo 33:7-34:9.


DÊ 5 MINUTOS PARA A LEITURA E DEPOIS VÁ PARA O PRÓXIMO SLIDE

COMO MOISÉS SE PREPAROU 
PARA UM ENCONTRO COM DEUS?

Exercícios 

•	 Responda: Segundo o texto, como Moisés se preparou para se encontrar 
com Deus?


FAZER A PERGUNTA E DEIXAR ALGUMAS PESSOAS RESPONDEREM


ANOTAR ALGUMAS DAS RESPOSTAS NO QUADRO



ENCONTRO COM DEUS Êx 33:12-23

Preparação para um encontro com Deus 

•	 Moisés tinha um anseio por Deus. Ele queria conhecer a Deus intimamente. 
No diálogo travado entre ele o Senhor em Êxodo 33.12-23, ele diz: “Se me vês com 
agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo 
aceito por ti (...). Se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o 
teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais 
poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? 
(...) Peço-te que me mostres a tua glória”.


•	  Para encontrar Deus verdadeiramente, você precisa pedir que ele se revele a 
você e esperar que ele se manifeste e mostre a sua glória.

EXPECTATIVA Êx 33:8

ENCONTRO COM DEUS
•	 O primeiro princípio de preparação para se encontrar com Deus é a 
expectativa. 

•	 Em Êxodo 33:8, está escrito que “sempre que Moisés ia até lá (Tenda do 
Encontro), todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, 
observando-o, até que ele entrasse na tenda”, ou seja, havia expectativa no 
coração do povo e de Moisés quanto às revelações que ele receberia do Senhor ao 
se encontrar com ele.


•	 A boa notícia é que Deus tem expectativas e objetivos para você que 
excedem em muito os seus próprios. Ele deseja transformar e curar você até em 
áreas que você ainda desconhece. Esteja aberto para as coisas que ele quer te 
revelar.


•	 Ele surpreenderá você respondendo suas orações muito além do que você 



EXPECTATIVA
PARTICIPAÇÃO Êx 34:2, Jr 29:13

ENCONTRO COM DEUS
•	 O segundo princípio é o princípio da participação, que pode ser 
encontrado em Êxodo 34:2, que diz: “Esteja pronto pela manhã para subir ao 
monte Sinai. E lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim”. Deus pediu a 
Moisés que estivesse pronto para se apresentar a ele.


•	 Lembre-se do que Deus disse no livro de Jeremias: “ Vocês me procurarão e 
me acharão quando me procurarem de todo o coração”. (Jeremias 29:13).


Exercício página 11


•	 Leia Atos 1:14


•	 Responda: O que os discípulos estavam fazendo enquanto aguardavam a 
vida do Espírito Santo no Pentecostes?


EXPECTATIVA

INTIMIDADE
PARTICIPAÇÃO

Êx 34:3

ENCONTRO COM DEUS
•	 O terceiro princípio é a intimidade. Em Êxodo 34:3, Deus diz a Moisés: 
“Ninguém poderá ir com você nem ficar em lugar algum do monte; nem mesmo 
ovelhas e bois deverão pastar diante do monte”.


•	 Deus deseja encontrar-se com você de forma pessoal e íntima.



EXPECTATIVA

INTIMIDADE
PARTICIPAÇÃO

ENCONTRO COM DEUS
Exercício página 12


•	 Com suas próprias palavras, defina o significado das palavras abaixo no que 
estão relacionadas a se encontrar com Deus:

o	 Expectativa

o	 Participação

o	 Intimidade

O PLANO DE DEUS PARA VOCÊ

O plano de Deus para você 

•	  Deus tem planos de bênçãos e paz para a sua vida. Desde o momento em 
que você foi concebido, Deus tem trabalhado para revelar seu plano perfeito, e 
mesmo agora ele está preparando você para seu plano. Deus está a seu favor e 
não contra você. (Jeremias 29:11).


Exercício página 13


•	 Leia: Isaías 48:18-19.


•	 Responda: O que teria acontecido com os filhos de Deus se tivessem ouvido 
a ele?


•	 Escreva o que você acredita que Deus deseja fazer em sua vida na medida 



JACÓ
Teve sua identidade mudada

O exemplo de Jacó Gênesis 32:22-31


•	  No seu encontro com Deus, Jacó teve a sua identidade mudada, de Jacó, 
“ele agarra o calcanhar ou ele age traiçoeiramente”, para Israel, “ele luta com 
Deus”.


•	  “Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus 
e com homens e venceu”. (Gênesis 32:28).

DAVI
Foi perdoado do seu pecado e restaurado

O exemplo de Davi 2Samuel 12; Salmos 32 e 51


• No seu encontro com Deus, Davi foi perdoado do seu pecado e restaurado 
de sua queda

“O Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá”. (2Samuel 12:13).



A SAMARITANA
Foi transformada numa evangelista

O exemplo da mulher samaritana João 4:1-42


• No seu encontro com Jesus, a mulher samaritana foi transformada de uma 
desprezada sedenta em uma evangelista preenchida.


•	  “Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele 
não é o Cristo“? (João 4:29).

COMO
PODEMOS
ENCONTRAR

DEUS

?
MOISÉS

JACÓ

Expectativa 
Participação 
Intimidade

Deixar o passado 
Mudar de identidade 
Caráter transformado

Conclusão: Todos precisam ter um encontro com Deus 

•	 A Bíblia nos diz como podemos encontrar Deus: 

o	 Como Moisés

	 -	  Devemos gerar a expectativa de que Deus se revele

	 -	  Deus pede a nossa participação

	 -	  Precisamos lembrar que prestaremos conta a ele individualmente


o	 Como Jacó

	 -	 Precisamos deixar o passado para trás

	 -	 Mudar de identidade

	 -	 Pedir a Deus para transformar o caráter



COMO
PODEMOS
ENCONTRAR

DEUS

?
DAVI

SAMARITANA

Novo coração 
Novo espírito 
Alegria do perdão

Cura das feridas 
Estabilidade emocional 
Nova reputação

Conclusão: Todos precisam ter um encontro com Deus 

•	 A Bíblia nos diz como podemos encontrar Deus: 

o	 Como Davi

	 -	  Precisamos de um novo coração

	 -	  Um novo espírito

	 -	  A alegria que vem com o perdão de Deus


o	 Como a mulher samaritana

	 -	  Necessitamos de cura das feridas

	 -	  Estabilidade emocional

	 -	  Uma nova reputação

Exercícios

Exercícios: 

•	 Conte a Deus o que você espera deste “Encontro”. Peça a ele para começar 
essa obra específica em você. (página 16).


•	 Responda: O que marcou você nesta lição? (página 17).


•	 Pense e escreva a respeito do que você gostaria que Deus fizesse em sua 
vida através deste curso. Gere uma expectativa de que Deus trabalhe nessas áreas. 
(página 17).


•	  Faça a seguinte oração por cada pessoa que você precisa perdoar: “Pai 
Celestial, eu escolho perdoar (nome da pessoa) por (cite a ofensa recebida). Essa 
situação fez com que eu me sentisse (descreva seus sentimentos)”. (página 17).



Apresentação do vídeo 

DEUS ESTÁ AQUI!


VAMOS ADORAR?


(próximo slide) 

Vídeo Lugar Secreto - Gabriela Rocha 7min


Pontos principais: 

1.	 Deus deseja ter um encontro com você.


2.	 É sua responsabilidade preparar o seu coração, esperar que Deus faça 
grandes coisas, e participar. Ele fará o restante.


ORAÇÃO


