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SÉRIE: CRESCIMENTO
1 Cor 9.24

INTRODUÇÃO
O  tema  central  da  nossa  igreja  para  o  ano  de  2019  é  CRESCIMENTO.  Tema  essencial  para  nossa  vida. Por  isso,
iniciaremos  uma série  de  palavras  em nossos  IDEs  que  abordam sobre  a  importância do  crescimento  e  as  bênçãos
advindas dele para todos nós. Para crescermos, precisamos nos comportar como vencedores. Quando a palavra de Deus
nos instrui através do apóstolo Paulo sobre a necessidade de correr de tal maneira que alcancemos o alvo, ela está dizendo
que devemos correr como vencedores, pois é o que somos, mais que vencedores em Cristo Jesus (Rm 8.37-39). Como
correr como vencedor? 

1. Tenha atitude (Js 1.9) 
Correr como vencedor está ligado a nossas atitudes. E o que é ter atitude? Atitude diz respeito ao nosso comportamento,
como enfrentamos as situações que vivemos em nossas vidas. Muitos têm deixado de crescer, pois entra ano e sai ano, a
pessoa permanece da mesma maneira, sem nenhuma perspectiva de mudança. Deus anima Josué para uma caminhada de
vitória, dizendo para ele ter atitude de vencedor. Naquele momento, Deus lembra Josué que estaria com ele, encorajando-
o a permanecer firme e a avançar. Que a disposição, a força, a coragem e a ousadia, façam parte da nossa jornada, pois
Cristo está conosco. 

2. Não tenha medo dos problemas (Fp 4.13) 
Quando falamos em problemas, nossa mente vislumbra algo difícil que vai empreender muito esforço e dedicação para ser
solucionado. Muitas vezes, em vez de encaramos o problema com a visão de Cristo (2 Rs 6.15-17, Nm 13.30) que é quando
compreendemos que Deus é poderoso para nos dar a vitória, sabendo que não estamos sozinhos na batalha e,  assim,
termos ânimo para vencer, preferimos encarar as dificuldades sob a ótica do mundo (Nm. 13.31). Quando agimos assim,
ficamos paralisados, tristes e com sentimento de impotência diante de tais desafios. Por isso, nada de começar a batalha de
cabeça baixa, nada de ficar murmurando frente aos desafios. Pare de ver as dificuldades como impedimentos, na verdade ,
elas nos impulsionam a crescer. Levante a cabeça. Entenda que somos mais que vendedores e tome posse da sua vitória. 

3. Não tenha preguiça (Ec 11.4) 
Sabemos que o mundo jaz o maligno (1 Jo 5.19) e ele tem suas ferramentas, artimanhas para tentar nos parar. Devemos
estar atentos. A preguiça é uma das armas do inimigo para nos paralisar. Ela é algo terrível que tem impedido muitas
pessoas de desfrutarem das bênçãos de Deus. Muitas vezes,  ficamos presos em desculpas, dificuldades e,  geralmente,
queremos as coisas prontas. A palavra de Deus diz que aquele que fica olhando para o vento não terá colheita (Ec 11.4).
Levante cedo, se esforce, se dedique, não fique preso no cansaço. Você está cansado? Descanse, mas não pare. 

4. Cuidado com quem anda do seu lado. (1 Co 15.33).
Devemos amar todas as pessoas e nos doar para levá-las a Cristo, mas precisamos também manter a prudência. Não é para
todos que contamos nossos sonhos, projetos e desejos. Muitos vão querer desencorajá-lo. Por isso, se associe com pessoas
que lhe levarão a ser uma pessoa melhor. O apóstolo Paulo já nos alerta que as más companhias corrompem os bons
costumes (1 Co 15.33). Quero deixar claro que devemos auxiliar no processo de transformação da vida daqueles que Deus
colocar em nosso caminho, mas devemos fazer isso influenciando-os e não sendo influenciados por eles. As pessoas podem
chegar como estão, mas precisam ser transformadas pelo poder de Jesus em nossas vidas. A palavra de Deus no livro de
Números capítulo 13, nos ensina sobre a importância das pessoas que estão ao nosso lado. Elas podem nos motivar, nos
promover, ser canal de bênçãos em nossas vidas, mas também podem ser uma maldição e a destruição do propósito de
Deus para nós.  Quando Moisés manda os espias observarem a terra,  vemos 10 voltarem com relatório ruim e  esses
influenciaram todo povo que começou a desanimar e a chorar. Se Josué e Calebe não tivessem se posicionado de maneira
diferente dos outros, o povo de Deus não teria alcançado a promessa. 

APLICAÇÃO DA PALAVRA E MOMENTO DE COMPARTILHAMENTO
Quais tem sido suas  atitudes diante dos  problemas e dificuldades? Os problemas te paralisam, ou te impulsionam a
avançar? Faça uma análise e veja se as pessoas ao seu lado te promovem ou fazem você parar? Como poderemos agir para
que aja crescimento nas nossas vidas?

CONCLUSÃO

O ano já iniciou e com ele renovaram-se as nossas expectativas. Mas, para vivermos tudo aquilo que Deus tem sonhado
para nós durante este ano, temos que aplicar os ensinamentos do nosso Deus através da sua palavra, crendo imensamente
no poder  de Jesus.  Vamos  correr  para alcançar  os  propósitos  de  Deus.  Mas lembrando que não  devemos  correr  de
qualquer maneira, com desânimo ou incredulidade. Ao contrário, devemos correr com fé e determinação, crendo que
Jesus é poderoso para nos abençoar. Corra como um vencedor. Viva uma vida próspera e frutífera. Vamos juntos avançar.
Vamos vencer. Vamos crescer.
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