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6. Crescimento em Cristo (3 Trimestre de 2014—Ensinos de Jesus) 
 
Material bíblico Jo. 3:1–15; Mt. 13:33; 2 Co. 5:17; Jo. 15:4–10; Mt. 6:9–13; Lc. 
9:23, 24. 
 
Citações 

• O crescimento espiritual consiste mais no crescimento da raiz, a qual está fora 
da vista. Matthew Henry 

• A religião de algumas pessoas me lembra de um cavalo de balanço, o qual se 
movimenta sem progresso. Rowland Hill 

• O crescimento não é o produto do esforço, mas da vida. Augustus H. Strong 

• É melhor crescer em graça do que em dons. Thomas Watson 
• Deus quer que sejamos vencedores, não vítimas; que cresçamos, não 

rastejemos; que voemos, não afundemos; que triunfemos, para não sermos 
dominados. William A. Ward 

• Quando você se encontra necessitando de alimento espiritual, é nas 
oportunidades de servir ao próximo que você vai encontrar a abundância que 
você procura. Steve Maraboli 

• Muitas pessoas são tão pobres que a única coisa que elas têm é o dinheiro. 
Cultive seu crescimento espiritual. Rodolfo Costa 

• A vida não vale a pena viver a menos que você viva por Aquele que lhe deu a 
vida. Anya vonderLuft 

 
Perguntas 
 De que forma crescemos em Cristo? O que acontece se não crescermos? É 
uma questão de desenvolvimento a partir de onde estamos, ou vamos ter que começar 
do zero? Como podemos explicar melhor como ocorre o crescimento? Quais são os 
objetivos do crescimento? Devemos medir o nosso crescimento espiritual? Podemos 
nos forçar para crescer? 
 
Resumo bíblico 

A história de Nicodemos mostra que não podemos crescer a partir de onde 
estamos, pois precisamos ser totalmente mudados. Há uma boa razão pela qual Jesus 
diz que temos que nascer de novo! João 3:1–15. O fermento leveda toda a massa para 
fazê-la subir (ver Mateus 13:33).  “Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. 
As coisas antigas já passaram; eis que surgiram coisas novas!”  2 Coríntios 5:17 
(FBV). Nós só podemos crescer se estivermos ligados a Jesus (ver João 15:4-10). 
Jesus dá ideias de como orar em Mateus 6:9–13.  Devemos negar a nós mesmos, 
carregar nossas respectivas cruzes e segui-lo (ver Lucas 9:23, 24). 

 
Comentários  

Jesus veio para nos mostrar como crescer, crescer corretamente, pois há um 
crescimento que não é bom e que não é em direção à Deus.  Mesmo sendo escravos 
do pecado, podemos ser mudados e libertos. Jesus disse que veio para dar Sua vida 
em resgate por muitos (ver Marcos 10:45). Com muita frequência os teólogos se 
“penduraram” neste verso, se perguntando qual era o preço, qual moeda foi usada e 
para quem foi pago. Este não é o ponto de Jesus. Ele está dizendo que a liberdade não 
é livre, que isso custou muito à Ele. As tentativas de analisar a transação são inúteis, 
pois o foco está em um custo muito real, mas intangível.  
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 Portanto, quando falamos de sermos resgatado, de sermos libertados da 
escravidão do pecado, falamos de conceitos relacionais que são baseados em Jesus e 
Seu amor vencedor. Através do poder de Deus não temos que continuar em nossas 
vidas pecaminosas. Deus nos refazer e restaurar à sua imagem. Este não é apenas um 
resgate de uma situação perigosa, mas a transformação da cura dos rebeldes doentes 
para saudáveis e amigos de confiança. 
 Este é o lugar de onde as questões da grande controvérsia vêm de dentro. 
Somos parte deste conflito cósmico entre a natureza e o caráter de Deus. Nós não 
estamos apenas lutando contra a carne e o sangue, mas contra os “principados e 
poderes das trevas.” A promessa de Jesus não é para que não temamos, pois Ele 
venceu o mundo. Portanto, nosso papel é de sermos tranquilizados por Jesus, e nos 
agarrarmos a ele enquanto Ele opera em nós a cura dos danos do pecado e nos 
restaura para que tenhamos um relacionamento correto com Ele. Isto é o que “Crescer 
em Cristo” realmente significa, confiar nEle para nos fazer corretos e manter-nos 
bem, nos mudando de inimigos egoístas pecaminosos para amigos amorosos e 
abnegados que entendem que os caminhos de Deus são baseadas no pensamento do 
“outro.” 
 Jesus veio ao mundo para revelar Deus, para salvar a humanidade, para 
demonstrar a verdade, refutar as acusações de Satanás, para provar a natureza fatal do 
pecado, mostrar uma vida vitoriosa, para afirmar a natureza imutável dos princípios 
de Deus, destruir as obras do Diabo, para nos mostrar o amor e a graça de um Deus 
incrível ... e muito mais! Desmascarando o Diabo e suas mentiras, este “homicida 
desde o princípio” que assassinou o caráter de Deus, Jesus responde às acusações do 
grande conflito, de modo que todo o universo pode entender que Deus sempre disse a 
verdade e é a fonte de bondade, amor e é o certo. 
Ele nos dá a oportunidade de compartilhar da sua vitória através da sua graça. Esta 
vitória é a vitória sobre a morte e sobre o mal, sobre a dor e a tristeza, sobre a 
natureza passageira desta vida. Através da vitória de Cristo temos acesso à vida 
eterna.  
 Mas isso não é vitória militarista. Não foi vitória pela força, mas pelo amor. 
Este é o aspecto mais incrível sobre Deus, mesmo ele de fato tendo o poder de fazer o 
que quer, Ele escolhe não usar esse poder de forma egoísta. Ele procura ganhar 
através do convite e da demonstração, mostrando graça e bondade até mesmo para 
com seu pior inimigo.  
 Como resultado nós compartilhamos com ele esta vitória do amor e nunca 
mais podemos usar as velhas formas egoístas de compulsão e força. Nós fomos 
libertos dos resultados dos nossos pecados e não vamos morrer como uma 
consequência natural. Deus está curando o dano causado, Ele está trabalhando para 
refazer Sua imagem em nós mais uma vez. Como a síntese da crença diz: “somos 
chamados a crescer na semelhança de Seu caráter”. Não podemos fazer isso em nós 
mesmos, o próprio Deus é o único que faz isso em nós e por nós. Ao aceitarmos sua 
graça transformadora em nossas vidas, escolhemos segui-lo diariamente e nos 
identificamos com ele, isso é correto, verdadeiramente correto e é algo que queremos 
desesperadamente para nós mesmos. Desta forma, nossas vidas se tornam uma 
experiência espiritual, pois Deus está no centro de nossos pensamentos e em nossos 
motivos à medida que procuramos segui-lo em tudo o que falamos e fazemos. 
 
Comentários de Ellen White 
 Cada ato, cada palavra é uma semente que produzirá fruto. Cada ato de 
meditada bondade, de obediência ou de renúncia, se reproduzirá em outros, e por eles 
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ainda em terceiros. Do mesmo modo cada ato de inveja, malícia ou dissensão, é uma 
semente que brotará em “raiz de amargura” (Hebreus 12:15), pela qual muitos serão 
contaminados. E quanto maior número envenenarão os “muitos”! Assim a sementeira 
do bem e do mal prossegue para o tempo e a eternidade. {Parábolas de Jesus, p. 39} 
Preparado em 9 de Setembro de 2013 © Jonathan Gallagher 2013 
 


