
5. Crescendo em Cristo. 4°°°° Trimestre 2012 – Crescendo em Cristo 

 Textos Bíblicos: Isa. 35:10, Mar. 10:45, Rom. 6:12–23, Efe. 6:12, Col. 1:16, Gal. 4:1–11, Col. 
2:15. 

 Citações 

• Cristianismo é uma religião acerca de uma cruz. Leon Morris 
• O Calvário mostra quão longe o homem vai no pecado e quão longe Deus vai na salvação 

do homem. H.C. Trumbull 
• Livre para atrair por seu próprio poder, a cruz permanece sendo o imã da alma 

doshomens. Kenneth Cragg 
• A maravilha da cruz não é o sangue, mas de quem é o sangue e seu propósito. Donald 

English 
• Liberdade do Evangelho é liberdade do pecado, não para pecar. Thomas Hall 
• mal é sempre possível. E o bem é eternamente difícil. Anne Rice 
• Creio que existe uma história no mundo, e apenas uma… Os seres humanos são 

capturados – em sua vida, seus pensamentos, seus anseios e ambições, sua avareza e 
crueldade, e também em sua bondade e generosidade – numa teia de bem e mal... Não há 
nenhuma outra história.  Um homem, depois de espanar a poeira e ciscos de sua vida, 
ficará apenas com as perguntas claras e duras: Foi ela boa ou má? Fiz bem – ou mal? 
John Steinbeck 

 Perguntas 

 De que modo a cruz é “um triunfo”? Que razões você pode supor que mostrem o quão 
vital foi a vinda de Jesus a este mundo?Quais são as respostas de Deus às acusações do Diabo 
contra ele? Como somoslibertos da escravidão do pecado? Qual foi o resgate pago por Jesus? De 
modos práticos crescemos em Cristo? 

 Sumário Bíblico 

Isaías 35:10 nos relembra do tempo quando os resgatados retornarão, entrando em 
Jerusalém com cânticos e grande alegria. Isso foi feito possível por Jesus, que veio para dar sua 
vida em resgate por muitos (Marcos 10:45).Romanos 6:12-23 nos diz que somos escravos da 
justiça, não debaixo da lei mas sob graça! O conflito cósmico em que estamos envolvidos 
abrange mais do quenós: “Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, e, sim, contra os 
principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso,contra as forças 
espirituais da maldade nas regiões celestes”. (Efésios 6:12). Cristo é quem tudo criou (Col. 1:16). 
Ele nos libertou da escravidão do pecado (Gal. 4:1-11), “tendo despojado os principados e as 
potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz.” (Col. 2:15 NIV). 

 Comentários 

 A mensagem de Cristo é libertação! Embora sejamos escravos do pecado, podemos ser 
redimidos, podemos ser libertados. O verso chave aqui é Marcos 10:45 que nos diz que Jesus 



veio para dar sua vida em resgate de muitos. Com frequência demasiada teólogos tem se 
demorado neste verso, imaginando qual teria sido o preço, que moeda teria sido usada, e para 
quem foi ele pago. Este não é a questão de Jesus.  Ele quer dizer que liberdade não é de graça – 
custou-lhe muito. Mas obviamente quaisquertentativas de analisar o a transação em nada 
ajudariam porque o foco está num custo bem real mas intangível. Do mesmo modo como minha 
esposa agora mesmo me disse que, na noite passada, ela pagou o preço por comer queijo mas não 
sabia dizer quanto (!), assim também, quando dizemos que custou a Jesus “seu sangue” ou “sua 
morte”, estamos nos referindo a uma trágica experiência e não a uma transação comercial. 

 Portanto, quando falamos em sermos resgatados, em sermos libertos da escravidão do 
pecado, esses são conceitos relacionais que são baseados na vitória de Jesus. Por meio dopoder 
de Deus não somos obrigados a continuar com nossas vidas de pecado. Deus pode nos recriar e 
nos restaurar à sua imagem. Isso não é mero resgate de uma situação perigosa, é a redentora 
transformação de rebeldes enfermos pelo pecado em amigos dignos de confiança. 

 Neste ponto é que entram as questões do grande conflito. Somos parte desse conflito 
cósmico acerca da natureza e caráter de Deus. Nossa luta não é apenas contra a carne e o sangue 
mas “principados e poderes das trevas”. A promessa de Jesus é para não temermos, porque ele 
venceu o mundo. Nosso papel, portanto, é sermos tranquilizados por Jesus, e nos apegarmos a 
ele enquanto ele opera em nós para curar os danos do pecado e nos restaurar a um correto 
relacionamento com ele. É isso que “Crescer em Cristo” na verdade quer dizer – confiar nele 
para nos tornar justos e nos manter justos, transformando-nos de egoístas e pecadores inimigos 
em amigos amoráveis, dispostos ao sacrifício do eu, que compreendem que o governo de Deus é 
baseado na consideração do “outro”. 

 Jesus veio a este mundo para revelar Deus, para salvar a humanidade, para demonstrar a 
verdade, para refutar as acusações de Satanás, para provar a natureza fatal do pecado, para 
exemplificar uma vida vitoriosa, para afirmar a natureza imutável dos princípios de Deus, para 
destruir as obras do Diabo, para nos mostrar o incrível amor e graça de Deus... e muito mais! Ao 
desmascarar o Diabo e suas mentiras, esse “homicida desde o princípio” que assassinou o caráter 
de Deus, Jesus responde às acusações no grande conflito de modo que todo o universo possa 
entender que Deus sempre disse a verdade, que ele é a fonte de bondade, amor e justiça. Ele nos 
oferece a oportunidade de partilhar de sua vitória por meio da graça. Essa vitória é a vitória sobre 
a morte e o mal, sobre dor e tristeza, sobre a natureza transitória desta vida. Por meio da vitória 
de Cristo temos acesso à vida eterna. 

 Mas essa não é uma vitória militar. Não foi ganha pela força. Foi ganho pelo amor. Esse é 
o mais incrível aspecto de Deus – que muito embora ele de fato tenha poder para fazer que quer, 
ele prefere nunca usar esse poder de modo egoísta. Ele busca conquistar por meio do convite e da 
demonstração, tratando com graça e bondade até mesmo os piores de seus inimigos. 

 Como resultado, partilhamos com ele desta vitória do amor e não podemos jamais 
empregar os velhos recursos egoístas da coerção e da força. Fomos libertos dos resultados de 
nossos pecados – no sentido de que não morreremos com uma consequência natural. Deus está 
curando o estrago feito; ele está trabalhando para recriar sua imagem em nós novamente. Como 
diz o resumo da crença: “somos chamados a crescer à semelhança de Seu caráter”. Não temos 



como fazer isso por nós mesmos – o próprio Deus é quem o faz em nós e por nós. Quando 
aceitamos sua graça transformadora em nossa vida, decidindo segui-lo diariamente e identificar-
se com ele de modo que o certo seja verdadeiramente certo e algo que desesperadamente 
desejemos para nós mesmos. Desse modo nossa vida de fato se torna uma experiência espiritual 
e Deus passa a ser o centro de nossos pensamentos e motivos ao buscarmos segui-lo em tudo o 
que falamos e fazemos. 

 Crença Fundamental Adventista do Sétimo Dia: 11. Crescendo em Cristo 

 Por sua morte na cruz, Jesus triunfou sobre as forças do mal. Ele, que subjugou os 
espíritos demoníacos durante Seu ministério terrestre, quebrantou o poder deles e garantiu Sua 
condenação final. A vitória de Jesus nos dá a vitória sobre as forças do mal que ainda buscam 
controlar-nos, enquanto caminhamos com Cristo em paz, gozo e na segurança de Seu amor. 
Agora, o Espírito Santo mora em nosso interior e nos dá poder. Continuamente consagrados a 
Jesus como nosso Salvador e Senhor, somos libertos do fardo de nossas ações passadas. Não 
mais vivemos nas trevas, sob o temor dos poderes do mal, da ignorância e a insensatez de nossa 
antiga maneira de viver. Nesta nova liberdade em Jesus, somos chamados a crescer à semelhança 
de Seu caráter, mantendo uma comunhão diária com Ele por meio da oração, alimentando-nos de 
Sua Palavra, meditando nela e na providência divina, cantando em Seu louvor, reunindo-nos para 
adorá-Lo e participando na missão da Igreja. Ao entregar-nos ao Seu amorável serviço por 
aqueles que nos rodeiam e ao testemunharmos de sua salvação, a presença constante do Senhor 
em nós, por meio do Espírito, transforma cada momento e cada tarefa em uma experiência 
espiritual. (Salm. 1:1,2; 23:4; 77:11,12; Col. 1:13, 14; 2:6, 14,15; Luc. 10:17-20; Efés. 5:19, 20; 
6:12-18; I Tess. 5:23; II Pedro 2:9; 3:18; II Cor. 3:17,18; Filip. 3:7-14; I Tess. 5:16-18; Mat. 
20:25-28; João 20:21; Gál. 5:22-25; Rom. 8:38,39; I João 4:4; Heb. 10:25.) 

Comentários de Ellen White 

 Cada ato, cada palavra, é uma semente que dará fruto. Cada ato de deliberada bondade, 
de obediência ou negação própria se reproduzirá nos outros e, por meio deles, e outros 
mais.Assim, cada ato de inveja, malícia ou dissensão é uma semente da qual brotará uma “raiz de 
amargura” (Hebr. 12:15), pela qual muitos serão maculados. E quanto maior o número muitos 
serão envenenados. {Christ’s Object Lessons p. 85} 

 O objetivo do notável rebelde tem sempre sido justificar-se e tentar provar que o governo 
divino é responsável pela rebelião. Com esse fim ele tem devotado todo o poder de seu imenso 
intelecto. Ele tem trabalhado deliberada e sistematicamente e, com sucesso maravilhoso, tem 
levado multidões a aceitar sua versão do grande conflito que, por muito tempo, tem estado em 
operação. Por milhares de anos esse chefe da conspiração tem impingido erro por verdade. Mas 
chegou a hora em que a rebelião será finalmente derrotada e a história e caráter de Satanás 
revelados. Em seu último e grande esforço para destronar Cristo, destruir Seu povo e tomar posse 
da Cidade de Deus, o arquienganador foi totalmente desmascarado. Aqueles que se uniram a ele 
contemplam o total fracasso de sua causa. Os seguidores de Cristo e os anjos leais contemplam a 
plena extensão de suas maquinações contra o governo de Deus. Ele passa a ser objeto da 
repugnância universal. {Great Controversy p. 670} 



 Cristo apresentou aos homens aquilo que era totalmente contrário às alegações do 
inimigo quanto ao caráter de Deus, e buscou impressionar os homens com o amor do Pai que 
“amou o mundo de tal maneira que deu Seu único Filho, para que todo aquele que nEle crê não 
pereça, mas tenha a vida eterna” (João 3:16). Ele instou com os homens acerca da necessidade da 
oração, arrependimento, confissão e renúncia do pecado. Ele os ensinou honestidade, paciência, 
perdão e compaixão, intimando-os a amar nãoapenas os que os amam mas também aqueles que 
os odeiam e os tratam com desprezo. Em tudo isso estava Ele revelando-lhes o caráter do Pai, 
que é paciente, misericordioso e bondoso, tardio em irar-se e cheio de bondade e verdade. 
{Counsels to Parents, Teachers, and Editors p. 29, 30} 
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