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Coloque todos bem a vontade respondendo as seguintes perguntas:

1. Como é a sua família? É numerosa ou pequena? Fale um pouco de seus pais. Você tem irmãos?
2. Qual foi a pessoa mais importante em sua infância? Sua família foi importante em seu crescimento como pessoa?

Leitura Bíblica: Efésios 2.19-21 e 1 João 2.12-14

Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados 
sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e 
cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem 
morada de Deus por seu Espírito (Ef 2.19-21).

Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque 
vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o Maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi 
porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes 
escrevi, porque vocês são fortes, e em vocês a Palavra de Deus permanece e vocês venceram o Maligno (1 João 2:12-14).

Após a leitura, destaque as palavras família, crescimento e edificados. Queremos hoje ressaltar que, segundo o projeto de Deus 
para nossas vidas, devemos crescer em todos os aspectos espirituais de nossa vida. Como a igreja é nossa família espiritual, 
necessitamos da ajuda dos membros desta família para crescermos.

Na vida natural cada bebê que nasce tem um pai, uma mãe e possivelmente irmãos, tios, etc. O plano de Deus é que cada 
pessoa cresça numa família bem estruturada, saudável e cheia de amor. 

Quando nos convertemos a Jesus, passamos a fazer parte da família de Deus, pois nos tornamos filhos dele (Veja João 1.12). 
Da mesma forma que no natural, na vida espiritual todos nós também necessitamos da ajuda dos membros de nossa família 
para crescermos. E assim como os membros da nossa família têm um papel vital nos primeiros anos de nossas vidas, quando 
éramos tão pequenos e indefesos, assim nossos irmãos e irmãs espirituais, membros da família de Deus, exercem grande ajuda 
no nosso crescimento espiritual.

Pergunta: Você já faz parte da família de Deus? Tem certeza que é filho de Deus? 

É por isso que os membros da igreja primitiva passavam muito tempo unidos em família, crescendo juntos em maturidade. O 
texto de Atos 2.46-47 revela que eles tinham comunhão e se encontravam sempre em reuniões conjuntas no templo e células 
nos lares. Desde o inicio fica claro que igreja não é apenas uma organização, mas uma verdadeira família. 

Todos nós precisamos uns dos outros para que possamos crescer juntos! Veja Efésios 2.21. As palavras “sendo edificados” falam 
acerca de crescermos juntos em nossos relacionamentos e do Espírito Santo vindo e fazendo morada em nós.

É por isso que o apóstolo João, em 1João 2.12-14, usa de propósito alguns termos ligados à família, como filhinhos, jovens e pais, 
para ensinar sobre três níveis diferentes de crescimento e maturidade na vida cristã. Com isso ele deseja mostrar que crescemos por 
etapas e gradativamente, indo desde o nível de um bebê espiritual que acabou de se converter até um pai espiritual maduro e forte.

Pergunta: Onde você se colocaria em termos de seu progresso espiritual?

Crescer nestes três níveis é empolgante. O apóstolo Pedro nos encoraja: “Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de 
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo” (2Pe 3:18). Vejamos estes três níveis de crescimento mencionados por João:

1. FILHINHOS – A Palavra fala duas coisas sobre eles:
• Seus pecados são perdoados – todos os filhos de Deus foram perdoados e se apresentam diante de Deus como se nunca 
tivessem pecado (Rm 5:1) Não são perfeitos, mas são perdoados.
• Eles conhecem o Pai – Toda pessoa nascida de novo deposita sua fé em Jesus para sua salvação e reconhece também 
que Deus é seu Pai.

2. JOVENS – O versículo 14 diz três coisas acerca desses jovens:
• Eles são fortes – está se referindo a uma pessoa que já cresceu e está no vigor da juventude. É abençoado com força e 
pode resistir a emergências ou ataques.
• A palavra de Deus habita neles – “Jovens” cristãos são pessoas que têm recebido a Palavra de Deus em seus corações e 
que vivem de acordo com ela. Por isso já vencem as tentações, são abençoados, tem discernimento e são bem-sucedidos 
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(Tiago 1.22-25; Salmo 119:9-11; Josué 1.8).
• Eles têm vencido o maligno – Como Jesus, que venceu a satanás usando contra ele Palavra de Deus (Mt 4:1-11), também 
vencemos o inimigo assim. (1Co 10:13, 2Co 2:14, Rm 8:37)

3. PAIS – O apóstolo João só tem uma coisa a dizer acerca desses “pais espirituais”: São pessoas que tem andado tanto tempo 
com Deus que pode-se dizer que conhecem a Deus. 

• São chamados de pais porque são crentes que já reproduzem, ou seja, levam outros a se comprometerem com Cristo. 
• Pais cuidam e suprem os seus filhos. Bebês que nascem na família de Deus precisam de cuidado e ajuda constantes. 

Pergunta: Você já é um pai espiritual? Já tem ajudado pessoas a nascerem de novo e a crescerem espiritualmente? Este é o 
nosso alvo! 

A partir destes conceitos, e como estar sempre crescendo espiritualmente é o nosso objetivo, precisamos então responder a uma 
pergunta crucial: “Como podemos crescer? Que fatores podem garantir um crescimento espiritual saudável e transformador?”

A resposta a estas questões é facilitada se continuarmos a fazer uma analogia com o crescimento natural de uma criança. 
Todos sabemos que pelo menos três fatores são fundamentais para um bom crescimento da criança: Uma boa alimentação, 
movimentação e exercícios físicos, e tempo. Se a criança não se alimenta, pode fazer exercícios e ter todo o tempo do mundo, 
que não crescerá jamais. Se ela recebe boa alimentação e não se exercita, com o tempo ficará obesa e doente. O mesmo pode 
acontecer em nossas vidas espirituais.
Vejamos estes fatores em algumas passagens da bíblia. Um dos textos mais contundentes sobre este assunto é Hebreus 5: 11-17. 
Através dele entendemos:

• Se desejarmos crescer espiritualmente precisamos entender que crescer leva tempo! Então, calma! Leva tempo mesmo. 
Ninguém consegue crescer para a maturidade de uma hora para a outra. Tenha um pouco de paciência com você mesmo 
e dedique-se ao seu crescimento, passando com atitude certa pelo nível de filhinho, de jovem e tornando-se um pai.
• Precisamos de uma boa alimentação. Primeiramente, o genuíno leite espiritual, que são as verdades básicas do Evangelho 
de Jesus. Depois poderemos receber o alimento mais sólido de doutrinas e desafios espirituais. Trocar a alimentação pode 
ser muito perigoso. Podemos ter adultos mal alimentados só com leitinho a vida toda, ou crianças com indigestão por causa 
de alimento inadequado. Deve haver uma progressão saudável de acordo com a idade. Leia I Pedro 2:1-2. 

Pergunta: Você tem tido fome espiritual. Você tem “desejado ardentemente” conhecer mais de Cristo.(Sl 34:8 fala de 
“experimentar” ou “saborear”)

• Todos precisamos de exercícios. Espiritualmente significa a prática da palavra de Deus (por exemplo, se a Bíblia diz para 
orar, então oramos mesmo), a obediência à sua vontade e o envolvimento na obra de Deus. O texto fala que “pela prática, 
têm as suas faculdades espirituais exercitadas”. Quantos cristãos apenas engordam espiritualmente e nunca avançam para 
uma vida de vitória, exatamente porque não se exercitam pela prática do que ouvem e aprendem. Não oram nunca, não 
estudam a palavra de Deus, nunca testemunham de sua fé, não se posicionam, não contribuem no serviço de Deus. O 
desafio de Tiago 1:19 a 25 é de que o cristão se torne um “operoso praticante, bem-aventurado no que realizar”.

• Deus quer que cresçamos espiritualmente até nos tornarmos como Jesus. Leia Efésios 4.13-16. 
• O crescimento leva tempo e dependerá do quanto nos aplicamos a conhecer e viver os princípios da Palavra de Deus. 
Quem não se aplica em buscar a Deus e a investir no seu crescimento, levará muito tempo ou nunca chegará à maturidade 
e frutificação. Mas todo o que se aplica, pode muito rapidamente crescer, ver transformações em sua vida e dar muito fruto.
• Uma igreja de modelo tradicional normalmente oferece os seguintes meios de crescimento: os cultos com louvor e 
pregação da Palavra de Deus, a escola bíblica, as conferências temáticas e seus ministérios de crescimento (família, jovens, 
ação social, missões, etc). A Central é uma igreja em células. Isso significa que ela tem e oferece tudo o que uma igreja 
tradicional oferece e além disso, oferece uma escola de liderança, as células e os grupos de discipulado. Isso significa muito 
mais oportunidade e incentivo ao crescimento, ao exercício prático da Palavra de Deus e ao serviço. Mas é fundamental que 
cada crente se disponha a buscar e se envolver, participando regularmente dos cultos onde o louvor e as ricas pregações 
alimentam o espírito, da CCM (reconhecida como uma excelente central de ensino e capacitação), das reuniões de oração, 
vigílias e jejuns, das conferências e, principalmente, se envolver pra valer em uma célula. 
• É fundamental que os pais espirituais (lideres e supervisores) definam bem claro para seus “filhos espirituais”, os novos na 
célula, o trilho de crescimento, até que cada um vá crescendo e quando estiver em boas condições, também possa tornar-
se um maduro e frutífero discípulo de Jesus. 

Conversem e estabeleçam um alvo para sua vida e pense numa carreira cristã sempre crescente. Quem não tem alvos, nunca 
alcança nada. O crescimento espiritual não é automático e inevitável. É resultado de busca e investimento nas coisas de Deus..

1. Nesta semana começam as aulas da CCM e seus novos cursos LIDERE e AVANCE. Matrículas abertas no site: ibcbh.com.br.
2. O Curso Casais Vencedores, indispensável para todos os casais da igreja, também começa nesta semana. 
3. Seminário Veredas Antigas, para cura interior. 29 a 31 de agosto, na IBC3. Inscrições no nosso site.
4. No dia 30/08 começa o 180 Graus, promoção da Zoe nos até 27/09. Sensacional e evangelístico. Tragam seus amigos.
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