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“Crescendo em Cristo Jesus”

INTRODUÇÃO
O novo convertido é um bebê em Cristo. E qualquer bebê precisa ser alimentado
para  crescer.  Ele  deve  ser  protegido  porque  nasceu  em  um  mundo  repleto  de
inimigos espirituais.  Sua principal  batalha  será  contra o “mundo”,  a  “carne”  e  o
“diabo”. É por isso que ele precisa do encorajamento de sua família,  dos amigos
cristãos e, principalmente, da Igreja. Ao tempo de seu nascimento, o filho de Deus
tem a sua disposição, grandes riquezas e uma herança maravilhosa, mas leva algum
tempo para que ele fique sabendo de tudo isso. O mais importante no início dessa
nova vida é ser alimentado e fortalecido.

As mudanças que ocorrem na vida de um convertido são parte de seu crescimento.
Ele não nasce adulto, mas nasce com as energias de uma nova vida que o conduzirão
ao amadurecimento, com o passar do tempo. Este crescimento é espiritual e moral.
É como o desenvolvimento de um bebê que primeiramente engatinha, depois dá
passos trôpegos, depois caminha livremente e,  por fim, corre. Este processo leva
tempo, estudo, paciência e disciplina.

Muitos novos convertidos atingem a maturidade cristã com grande rapidez; outros,
o  fazem  de  forma  mais  lenta,  quase  imperceptível.  Certa  vez,  uma  rede  de  TV
utilizou uma câmera de alta potência para filmar uma flor brotando: primeiro em
botão e depois abrindo as pétalas. Todo o processo fora filmado em câmara lenta,
durante longo período de tempo. Se fôssemos observar a mesma coisa a olho nu,
teríamos que passar ali vários dias.

CONCLUSÃO
Da mesma forma, observamos nossa vida de um dia para outro, e muitas vezes nos
desanimados com o seu lento crescimento. Mas se esperarmos um ou dois anos e,
depois, examinarmos de novo, veremos o quanto já crescemos. Nós nos tornamos
mais bondosos, mais simpáticos, mais amorosos. Amamos mais a Bíblia. Gostamos
de orar.  Somos testemunhas fiéis.  Uma pessoa pode tentar imitar o crescimento
cristão por um esforço de religiosidade, mas o resultado é um modelo em gesso do
Davi de Miguel Ângelo. É falso e quebra-se à toa.

COMPARTILHAMENTO
Você  não  está  sozinho  a  paternidade  de  Deus  cria  a  verdadeira  comunhão  e  o
crescimento espiritual, pois acreditamos que o mais importante assunto do mundo é
o novo nascimento em Cristo Jesus. É o que de mais importante pode suceder a uma
pessoa. Somente quando nascemos de novo podemos desfrutar de todas as riquezas
de  Deus  que  estão  guardadas  para  nós.  Não  apenas  estamos  vivendo;  estamos
verdadeiramente VIVOS!
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