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SÉRIE: CRESCIMENTO

Todo corpo bem ajustado cresce
Ef 4:16

INTRODUÇÃO

A palavra  de  Deus  nos  mostra  que,  assim como o corpo  humano precisa  estar  bem ajustado  para  não  ter
problemas em seu desenvolvimento, a igreja também. Nós, como membros do corpo de Cristo, devemos estar
ajustados com Reino de Deus, alinhados com seu propósito, seguindo sua direção para crescermos e realizamos a
obra que o Senhor espera de nós.

1. Esteja ajustado com a vontade de Deus. Precisamos estar mais próximos de Deus. Se queremos crescer
em Cristo Jesus e entender seus propósitos, precisamos buscar intimidade com Ele e estar em sintonia com o
Senhor. A palavra ajustado significa medida certa, harmonia, exatidão e é exatamente assim. É necessário estar
na  medida  certa  com  Cristo,  em harmonia  com seus  desejos,  fechando brechas  que  podem travar  o  nosso
crescimento. A palavra de Deus diz que, estando bem ajustado, o corpo, inevitavelmente, teremos crescimento.
Mas não se trata de um crescimento desproporcional. É um erro achar que o crescimento será apenas no âmbito
espiritual ou ministerial. Ele será completo, em todas as áreas da nossa vida, pois nosso Pai tem prazer em nos
abençoar e cuidar de nós quando colocamos nossa confiança Nele (Mateus 6.33 e Sl 84.12). Nossa sintonia com o
Espírito Santo faz com que sejamos direcionados em tudo e isso gera um crescimento consolidado e constante.

A. Seja útil no Reino (Tg 2. 14-26). Todos nós temos talentos dados por Deus para desenvolvermos na
sua obra.  Precisamos identificar nossos talentos e  colocá-los  à disposição do Senhor.  Não podemos
achar que o crescimento da igreja é responsabilidade apenas do pastor da igreja ou de seus auxiliares
diretos. Não é. Todos nós devemos nos envolver nesse processo porque a igreja somos nós e fazendo
assim, investimos em nós mesmos. Por isso, identifique e coloque seus dons a serviço do Reino de Deus.
A palavra nos diz, no livro de Tiago, que a fé sem obras é morta e, na obra de Deus, existem muitas
tarefas  a  serem  realizadas.  Queira  ser  um  líder  em  treinamento  para  auxiliar  no  cuidado  e  no
discipulado das pessoas, se torne um líder de IDE (um apascentador), abra sua casa para receber um
IDE (anfitrião), cuide de alguém, faça uma visita. Se disponibilize a contribuir no que for necessário na
igreja: na recepção, na diaconia, no departamento de crianças, jovens, adolescentes, na melhor idade, na
assistência social. Enfim, existem inúmeras formas de sermos úteis na obra de Deus, colaborando assim
com sua expansão.

B. Ore pelos que vos presidem, amem seus pastores (1º Tess 5:12-13). Devemos ser intercessores
daqueles a quem Deus entregou a responsabilidade de nos guiar até o céu. Em vez de criticarmos ou
mesmo ficarmos indiferentes,  devemos contribuir  com o crescimento da igreja por meio das nossas
orações. Sabemos que o inimigo se dedicará a atacar quem está à frente,  procurando interromper a
caminhada de crescimento e, com isso, tirar muitas vidas do céu. Ame seu pastor. Ore por ele. Obedeça
as instruções. Agindo assim você contribuirá de maneira significativa para o crescimento da igreja do
Senhor.

C. Contribua financeiramente com a obra de Deus (2º Cor 9:7).  Paulo nos instrui  através da
palavra de Deus que devemos contribuir com alegria e não por obrigação. Mas só consegue contribuir
alegremente quem compreende de fato a importância de ofertar na casa de Deus e é desprendido de
sentimentos egoístas. Na igreja,  existem muitas necessidades que requerem despesas financeiras e é
nossa responsabilidade auxiliar na manutenção da casa de Deus. É bem verdade que, ao semearmos na
obra, o benefício maior é nosso, contudo, devemos colocar o coração no crescimento e no avanço da
igreja.  Contribua com a assistência social,  com missões,  oferte para construções,  seja dizimista fiel.
Oferte em gratidão a Deus e saiba que a sua recompensa vem do Senhor.

APLICAÇÃO DA PALAVRA E MOMENTO DE COMPARTILHAMENTO

Eu me envolvo com a obra de  DEUS ou penso que essa  responsabilidade não é  minha?  Me preocupo com
crescimento do Reino de Deus? Me coloco à disposição para trabalhar ou prefiro arrumar desculpas?

CONCLUSÃO

O texto de Efésios 4.16 mostra claramente que o crescimento do reino de Deus e de sua obra é o nosso próprio
crescimento. O crescimento nos traz maturidade e nos une aos propósitos do Senhor. Se queremos ter uma vida
de vitória, precisamos servir integralmente a Deus, certos de que Ele retribui àqueles que se dedicam na sua obra.
Só que essa recompensa não é apenas nesta terra, mas, principalmente, quando chegarmos ao céu (Mc 10.30).
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