


Pois quando alguém diz: "Eu sou de Paulo", e outro: 
"Eu sou de Apolo", não estão sendo mundanos? 
Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? 
Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, 
conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada 
um. 
Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia 
crescer; 
de modo que nem o que planta nem o que rega são 
alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o 
crescimento.



O que planta e o que rega têm um só propósito, e 
cada um será recompensado de acordo com o seu 
próprio trabalho. 
Pois nós somos cooperadores de Deus; vocês são 
lavoura de Deus e edifício de Deus. 
Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, 
como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está 
construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como 
constrói. 
1 Coríntios 3:4-10 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1co/3/4-10


Tudo o que tem vida tem um potencial intrínseco de 
desenvolvimento e frutificação. Entretanto, a falta 
de certas circunstâncias externas, assim como a 
presença de certos estados internos, perceptíveis ou 
não , pode rão ba r ra r a f o r ça na tu ra l da 
espontaneidade, atrapalhando o crescimento e, 
eventualmente, levando à morte o que foi feito para 
ter vida.
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“Cristo treinou seus líderes no meio do seu 
próprio povo, de forma que a intimidade da 
relação deles com o seu próprio povo não  fosse 
danificada e eles pudessem se mover no meio do 
povo como um deles. Nós treinamos nossos 
líderes em estufas e a intimidade deles com seu 
próprio povo é tão danificada que eles nunca 
conseguirão viver como um deles ou mesmo 
compartilhar de seus pensamentos”. (Roland 
Allen – A Expansão Espontânea da Igreja)
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