ESTUDO DAS CÉLULAS | ESTAÇÃO III: CRESCIMENTO
QUE CRESÇAMOS NELE E ELE EM NÓS
“É necessário que ele cresça e que eu diminua. ” (João 3.30)
“Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a
glória, agora e para sempre! Amém. ” (2 Pedro 3.18)
O CRESCIMENTO QUE NOS TRANSFORMA
A temática do crescimento aparece no Evangelho de João, quando ele narra a compreensão do profeta
João Batista a respeito de Jesus, e na segunda carta de Pedro para demonstrar o desejo do apóstolo em
relação a suas ovelhas. Ambos autores bíblicos já viviam há décadas na presença do Senhor, quando
escreveram tais textos, sendo testemunhas oculares de seu grande poder para transformar vidas.
POR QUE ELE TEM QUE CRESCER EM NÓS?
A característica mais evidente de todos aqueles que professam a Jesus como Salvador e Senhor deveria
ser sua semelhança com Ele. No entanto, há cristãos que, apesar de nascidos de novo, não
experimentam tal transformação. São como bebês, cuja aparência ainda não está bem definida – ora se
parece com um, ora com outro (Hb 5.12-13). São cristãos que querem o Jesus Salvador, mas não o Jesus
Senhor; querem as bênçãos do Pai, mas não querem abençoar os irmãos. Vão aos cultos, cantam,
influenciam. Contudo, não crescem no conhecimento de Deus. Se o Senhor não crescer em nós, nossa
vida continuará a ser nossa; nossa vontade continuará a prevalecer; e nossos desejos não cederão. Por
outro lado, se nos esvaziarmos, negando-nos, a presença dEle vai encher nossa vida, e nossa satisfação
será realizar os seus planos e não mais os nossos.
POR QUE TEMOS QUE CRESCER NELE?
O entendimento de que somos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus tem se tornado, na vida
de muitos cristãos, uma simples doutrina, limitando alguns de nós a uma vida cômoda. Isso pode
acontecer em função de um pequeno equívoco: confundir merecimento com esforço. Merecimento é o
oposto de graça; esforço não. O mérito é uma condição, mas o esforço é uma resposta ao que recebemos
de graça. Ver uma pessoa ardendo no fogo da graça é testemunhar uma dedicação constante (1Co 15:10).
A história da Igreja de Cristo está repleta de gente que se lançou intensamente no crescimento, no
aprendizado e no serviço não para receber algo, mas porque recebeu tudo do Senhor. Gente que sabe
não ter mérito, mas não abre mão do esforço. Gente como Hudson Taylor, que decidiu levar o evangelho
para China. Quando lhe perguntaram: “Você não crê que Deus vai salvar aqueles que ele decidiu salvar?”,
ele respondeu: “Sim, é exatamente por isso que estou indo. Quero estar lá quando isso acontecer”. A graça
é uma fonte de motivação tremenda, quando a entendemos e a recebemos corretamente. “Eu, de boa
vontade, gastarei tudo e serei inteiramente gasto por amor das vossas almas.” (2Co 12.15)
CRESCENDO NELE E ELE EM NÓS
Não há como Cristo crescer em nós se nós não estivermos nEle, se não nos tornamos como Ele,
assumindo nossa filiação, obedecendo às suas ordens. É isso que nos limpa de tudo que embaça nossa
semelhança com o Pai e desalinha nossa caminhada (2Co 6.16-18). Não há como crescermos se não
formos tranformados em nosso relacionamento com Ele, como aconteceu com o evangelista João – o
antigo filho do trovão (Mc 3.17), que desejava lançar fogo nos que pensassem diferente dele (Lc 9.51-56),
tornou-se o apóstolo do amor (1Jo 4.7-12). E como aconteceu a Pedro que, mesmo tendo sido
poderosamente usado no Pentecostes (At 2), precisou ser curado de seus preconceitos contra pessoas de
outra etnia (At 10.9-48).
CREIA E PENSE
Para crescer, em primeiro lugar, é preciso entrar em contato com nossa fraqueza e reconhecer que
seremos melhores se formos menos de nós mesmos e mais de Cristo, nosso Senhor. Este vazio não é o
fim, é o meio para nos enchermos dEle. Este é o verdadeiro crescimento, o que vai na direção do nosso
amado Jesus. Em segundo lugar, é necessário admitir que o crescimento integral é algo que não se
alcança sozinho, mas caminhando com Cristo e com nossos irmãos, dando e recebendo; levantando e
sendo levantado; alimentando e sendo alimentado; cuidando e sendo cuidado.
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