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Crescendo em Cristo: Maturidade cristã

SÉRIE: CRESCIMENTO
Co 13.11

INTRODUÇÃO

Quando  crescemos  em  Cristo,  adquirimos  maturidade  espiritual,  ou  seja,  temos  uma  vida  em  constante
desenvolvimento (Ef  4.14). Todo organismo  vivo  tem seu  processo  natural  de  crescimento  e,  quando  isso  não
acontece,  tem algo errado.  Uma criança normal,  saudável,  inevitavelmente,  vai  crescer  e se desenvolver.  Assim
somos nós em Cristo Jesus, quando nos entregamos a Ele, nascemos para uma nova vida (2 Co 5.17). Em Cristo,
passamos a viver uma vida vitoriosa que nos proporciona inevitável crescimento. Por essa razão, precisamos estar
atentos aos sinais de alerta relativo à nossa vida espiritual e buscarmos, em Cristo, forças para avançarmos (Sl 46.1).
Saiba que,  ao  menor sinal  de  paralisia  espiritual  ou desânimo,  precisamos rapidamente nos posicionar,  buscar
auxílio em Deus e em nossa liderança, para voltar a crescer. Entenda que a nossa luta não é contra carne e sangue e
sim contra principados e potestades (Ef 6.12). 

1. Deixando as coisas de menino (1Co 13.11)
Se queremos crescer em Cristo, precisamos avançar em nosso comportamento diante Dele. A palavra de Deus nos
mostra que, no início da nossa fé cristã, é natural ainda termos certas atitudes que nos assemelham a crianças.
Muitas vezes, somos inconsequentes, descomprometidos, queremos tudo na nossa hora, somos inconstantes. Esses
são comportamentos de quando não éramos cristãos, mas, agora, devemos buscar em Cristo o amadurecimento. E
como amadurecemos? Através da  leitura da palavra de Deus  (Hb 4.12, Sl 119.105, Jo 17.17), da prática diária da
oração (Mt 6.7-13, Mt 7.7-8, Tg 5.16) do  jejum (Mt 6.16-18, Jl 2.12), do  discipulado (Jo 8.31-32, Lc 6.40). Todas
essas ferramentas nos aproxima de Deus e nos faz compreender a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita
(Rm 12.2). 

2. Desembaraçando-se do passado (Is 43.18-19) 
Devemos olhar para Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé (Hb 12.2). É preciso nos libertar do passado e
abandonar totalmente as lembranças ruins (Is 43.18). Quando a pessoa decide ir a Cristo, ela traz consigo todo
sofrimento, falta de paz e feridas advindas do mundo. Mas, a partir da sua caminhada com Jesus, Ele tira todo fardo
pesado, todo julgamento, justifica e liberta a pessoa para crescer e viver uma nova história. Mas, não poucas vezes,
queremos continuar carregando sentimentos, emoções e culpas. Muitas vezes, queremos caminhar com Cristo, mas
carregar todo nosso passado junto e isso nos impede de crescer e, em muitos casos, pode nos fazer desistir. Em
Fl 3.13-14, o apóstolo Paulo diz se esquece das coisas que para trás ficaram e segue, ou seja, avança para o que está
diante dele, avança para o que Deus tem para ele e Glória a Deus, pois Ele tem sempre o melhor para nós.

3. Cresça na graça e no conhecimento (II Pe 3.18)
Para conhecer bem alguém, é preciso se relacionar com essa pessoa. Quando falamos de relacionamento, estamos
falando de dedicação de tempo, de atenção, de cuidado. Nosso relacionando com Cristo não é diferente. Temos que
buscar um relacionamento de intimidade para conhecê-lo melhor. Quando a palavra de Deus nos ensina sobre a
graça, ela está dizendo: conheçam a graça que está em Cristo Jesus e desfrute abundantemente dela. Muitos não têm
intimidade por que não se acham dignos de se relacionar com Cristo, só que Ele nos amou primeiro (1 Jo 4.19). Sim,
o primeiro passo já foi dado, basta apenas desejarmos desfrutar desse amor que Ele está de braços abertos para
derramar  da  sua  graça  sobre  nós.  O  apóstolo  Paulo  diz  para  sermos  seus  imitadores  como  ele  era  de  Cristo
(1 Co 11.1), ou seja, Cristo é o nosso maior exemplo. É Ele quem devemos admirar, Ele é o nosso referencial e é com
Ele que devemos nos parecer. Lembre-se, toda amizade influencia a outra, então, seja influenciado por sua amizade
com Cristo e viva uma vida espiritual plena e de grandes conquistas. 

APLICAÇÃO DA PALAVRA E MOMENTO DE COMPARTILHAMENTO
Você conseguiu resolver seus problemas do passado ou ainda carrega-os com você? Cite alguma característica de
maturidade cristã. Você tem desfrutado da graça do Senhor? Na sua opinião, quais atitudes você precisa ter para
aproximar-se mais de Deus? Quais são as evidências da graça de Deus na sua vida?

CONCLUSÃO
Viver com Cristo é viver uma vida abundante e em contínuo crescimento. A palavra de Deus nos ensina a buscar em
Deus a transformação e a renovação da nossa mente (Rm 12.2). Quando recebemos o Senhor Jesus em nossas vidas,
somos impulsionados a crescer e Ele nos ajuda a deixar para trás todas as marcas do passado que limitam o nosso
desenvolvimento.  Que  em  nossos  corações  arda  o  desejo  de  ter  uma  vida  de  intimidade  com  Jesus  e,  assim,
desfrutarmos da sua maravilhosa graça (Jo 1.16-17).

Pr. Pablo Moura e Missª. Valéria Moura 


