


O Milho cresce no verão



Espontâneo

Definição: Algo que 
acontece de maneira 
natural, sem ser 
planejado ou de caso 
pensado.



Crescimento 
espontâneo da 
igreja… Isso é 
algo que existe?
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deveria nos surpreender

• Jesus ressuscitou (Atos 1:3)  
“Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas 
provas indiscutíveis de que estava vivo.”

• Jesus ressuscitado fez uma promessa. (Atos 1:4) 
“mas esperem pela promessa de meu Pai,”

• A promessa é de um poder sobrenatural. (Atos 1:5) 
“vocês serão batizados com o Espírito Santo.” 



3 Equívocos a respeito  
do Crescimento Espontâneo
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Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele 
dia houve um acréscimo de cerca de três mil pessoas. Atos 
2:41



Saúdem também a igreja 
que se reúne na casa 
deles. Saúdem meu 

amado irmão Epêneto, 
que foi o primeiro 

convertido a Cristo na 
província da Ásia.

Romans 16:5 
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“Lembre-se de onde caiu! Arrependa-se e 
pratique as obras que praticava no 
princípio. Se não se arrepender, virei a 
você e tirarei o seu candelabro do lugar 
dele.” Apocalipse 2:5



3 Equívocos 
1. Espontâneo significa “fácil”  

“fomos atribulados de toda forma: conflitos 
externos, temores internos.”  2 Coríntios 7:5 

2. Espontâneo significa “Grandioso!” 
“e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 
três mil pessoas” Atos 2:41

3. Espontâneo significa “pra sempre” 
“Lembre-se… Arrependa-se… Pratique…” 
Apocalipse 2:5




