
CRESCIMENTO ESPIRITUAL – LIVRE PARA FALHAR

INTRODUÇÃO
Olá! Graça e paz da parte de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Amém! Você que
nos assiste e nos acompanha seja muito bem-vindo, você está no
Canal Beit Sêfer Escola Bíblica à distância. Eu estou muito feliz pela sua audiência e
grato a Deus por todos que nos assistem e nos acompanham.
A ler a Bíblia descobrimos que o crescimento espiritual é o resultado natural de uma
vida dedicada a Jesus, porém não é algo automático. Crescimento espiritual significa
amadurecer na fé. Na verdade todo crente precisa crescer espiritualmente.
Infelizmente muitos continuam durante toda a vida cristã como crianças (Hebreus
5:13-14). Olhar para dentro de si sem dúvida é um dos primeiros passos para o
crescimento espiritual.
Faz algum tempo que li um artigo escrito por Steve Cordle com o título - LIVRE PARA
FALHAR E TER SUCESSO. Neste artigo ele conta que aprendeu a esquiar quando estava
no colégio. Um amigo o levou para as pistas e ensinou o básico de como entrar em
movimento e como parar. Então ele passou a tarde toda praticando o que seu amigo
disse para fazer, e no jantar ele anunciou com orgulho que não tinha caído nenhuma
vez. Seu amigo não estava impressionado, e basicamente disse-lhe que se não estava
caindo não estava aprendendo, ou seja, estava apenas brincando de forma segura.
O autoconhecimento é importante para que identifiquemos nossos valores pessoais,
nossas fraquezas, nossos erros e acertos, as mazelas que nos atormentam
interiormente e aquilo nos impulsiona a ser uma pessoa melhor, ou, um cristão
melhor. Mas a coisa mais importante no desenvolvimento não é evitar erros, mas é
aprender com os erros que você comete. Se temos medo de cometer erros, vamos
ficar paralisados ou não vamos evoluir.

Convido a todos os presentes a abrir a sua Bíblia em Filipenses 3:13-14 (NVI) -
“Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço:
esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão
adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus
em Cristo Jesus”

DESENVOLVIMENTO
O crescimento espiritual não é automático é fruto de um esforço intencional, ele não
acontece por mero acaso, deve ser uma busca intensa de Deus e a prática de
algumas verdades espirituais importantíssimas. O Crescimento Espiritual deve ser a
nossa maior prioridade, pois o amanhã pertence a Deus (Mateus 6:34). Porém para
que isso aconteça, nada é mais importante do que buscar e desenvolver um profundo
relacionamento com Deus.
Saiba, no entanto, que isso não significa que você não vai falhar nessa busca. Durante a
aprendizagem e crescimento você vai deparar com momentos em que você vai errar,



falhar, situações difíceis e até mesmo intransponíveis, porém isso faz parte do
amadurecimento espiritual. A atitude essencial a ser adotada é, parar com frequência
para avaliar o que você está fazendo está funcionando. Não tenha medo de dizer:
“que errou ou falhou”, porque no momento em que você fizer isso, você ficará livre
para mudar. Desta forma você sempre terá uma postura de aprendizado. Isso não será
um problema se você se lembrar que é livre para errar ou falhar, pois Deus não está
em busca de perfeição. Deus conhece você e sabe de suas limitações, mas se alegra
com seu esforço e empenho, Ele sabe que cada pessoa tem o seu time. Nenhum
projeto na vida deveria ser mais trabalhado do que conhecer mais a Deus e de alcançar
maturidade na vida espiritual. Vejamos algumas práticas que nos levam ao
crescimento espiritual:

PRECISAMOS APRENDER A ESQUECER O QUE JÁ PASSOU
Em certo sentido, para que haja crescimento espiritual precisamos esquecer as
conquistas do passado, ou seja, não ficarmos presos no e ao passado. Deus tem algo
novo para nós hoje. Nada impede mais o seu contínuo crescimento do que a
acomodação, a idéia de que como está já é suficiente. Eu não sei se você conhece a
história do Povo de Deus no Deserto e como Ele providenciou comida. Porém o maná
deveria ser colhido diariamente pelo povo de Israel. Apesar da provisão tinha que
haver disposição e obediência diária, da mesma forma nós também precisamos de
uma porção nova de Deus a cada dia.
Porém mais importante que esquecer as bênçãos recebidas, é esquecermos os erros
cometidos. Não tenha medo de falhar ou cometer erros. Os pecados confessados
devem ser deixados para trás. Não permita que acusações de pessoas mal
intencionadas ou do inimigo prendam e limitem sua vida através de acusações
intimidadoras. É próprio Deus quem diz: “Eu, eu mesmo, sou o que apago as tuas
transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro” (Isaías 43:25).
Esquecer as próprias falhas significa se perdoar e receber o perdão de Deus. Muitos
não se perdoam e vivem se martirizando pelos erros do passado. Se quiser crescer
espiritualmente, você deve confessar todos os seus pecados a Deus, crer no que diz a
Bíblia e andar de cabeça erguida e livre dos pecados perdoados por Deus. Não
podemos mudar o que já passou, mas podemos mudar o presente, ficando de pé e
avançando para um futuro melhor, para o alvo de Deus para cada um de nós.

PRECISAMOS APRENDER A PERDOAR
Falar de perdão é falar da graça de Deus, é falar da capacidade de recebê-la, mas
também de oferecer aos outros uma memória apagada, sem registros. Perdão é dar
ao próximo outra chance. É permitir reparação. Quem não admite reparação é porque
não possui um coração perdoador. Por isso para que haja crescimento espiritual
precisamos aprender a perdoar.
Somente quem sabe o que é ser um pecador perdoado pode liberar perdão. Perdoar
é dar o que recebemos. Porque fomos perdoados nós perdoamos. Jesus nos ensinou a



orar, dizendo: “e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos
nossos devedores” (Mateus 6:12). Se escolhemos nunca perdoar, se escolhemos
esconder num cantinho do nosso coração as mágoas e ressentimentos, um peso nos
impedirá de crescer espiritualmente e sentiremos um bloqueio crescente para as
coisas de Deus. Perdoar é liberar quem nos deve, mas é também nos liberarmos a nós
mesmos para continuar avançando em direção ao propósito e a vontade de Deus em
nossas vidas. Mas se você ainda não consegue não tenha medo de dizer que falhou ou
fracassou, tente novamente, pois o perdão nos libera para crescimento e maturidade
espiritual.

PRECISAMOS APRENDER A ADORAR
A Bíblia claramente afirma que podemos nos encher do Espírito Santo falando com
salmos, cantando e louvando a Deus de coração. A adoração produz crescimento
espiritual e desenvolve fome da presença do Senhor. O lugar de louvar e adorar a
Deus não é apenas no culto de celebração com a igreja reunida, mas em todo lugar e
a todo momento porque somos o santuário de Deus (1 Coríntios 6:19). Nós
crescemos ao viver um contínuo culto de adoração a Ele, andando onde quer que seja
debaixo de convicção de Sua presença e em atitude de temor, devoção e louvor por
tudo.
O apóstolo Paulo orientou aos irmãos da igreja em Éfeso: “E não vos embriagueis com
vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos,
entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando
sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo” (Efésios 5:18-21).
Para que haja crescimento espiritual você precisa aprender a adorar e a dar graças
em tudo, e não viver em um murmúrio contínuo, pois isso nos esvazia e alimenta o
negativismo e a incredulidade. Se você tem falhado neste aspecto reconheça o seu
erro e comece a dedicar fervorosamente à adoração na sua vida pessoal. Dé um
primeiro passo e comece novamente a separar um tempo do seu para dia para ter um
momento a sós com Deus, aproveite para ouvir músicas, orações e não deixe de ler
uma porção das Escrituras.

PRECISAMOS APRENDER A ORAR
Para crescer espiritualmente, precisamos desenvolver ou revigorar nossa vida de
oração e petições diante de Deus. Temos um tesouro de bênçãos espirituais
reservadas para nós, mas não as receberemos se não pedirmos (Efésios 1:3). Jesus
mesmo disse: “Até agora nada tendes pedido em meu nome; pedi e recebereis, para
que a vossa alegria seja completa” (João 16:24). Tiago o apóstolo acrescenta: “Cobiçais
e nada tendes; matais, e invejais, e nada podeis obter; viveis a lutar e a fazer guerras.
Nada tendes, porque não pedis” (Tiago 4:2).
Em grande parte, o crescimento espiritual é conquistado de joelhos, gastando tempo
em oração e aprendendo a orar, a interceder e também a ouvir a Deus e seguir suas



instruções. Alguém já disse que na vida espiritual, “muita oração significa muito poder,
pouca oração, pouco poder e nenhuma oração, nenhum poder”. Se você está falhando
neste aspecto não tenha medo de admitir, e comece a separar um horário para orar
diariamente e mantenha-se em oração e comunhão com Deus onde quer que esteja.
Ele o guiará e sua vida espiritual e você crescerá consistentemente.
Em Marcos 11:24 lemos que tudo quanto pedirmos em oração, crendo que
receberemos, assim será conosco. Hebreu 11:6 afirma que “sem fé é impossível
agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que
Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam”.

PRECISAMOS APRENDER A TESTEMUNHAR
Crescer espiritualmente significa ainda crescer em fé, em experiências com Deus, em
obediência a Deus, em arriscar andar na direção de Deus, em permitir que Ele nos
guie, em arriscar esperar até que Ele nos direcione. Para crescer espiritualmente
temos que começar a obedecer à voz do Espírito Santo dentro de nós, a decidir
conhecer e obedecer irrestritamente à palavra de Deus, mesmo que pareça difícil ou
estranho. Porque a fé vem pelo ouvir a Palavra de Deus. E ela cresce quando
aprendemos a colocá-la em ação.
Quando estamos em crescimento e amadurecimento espiritual, vamos nos esforçar
para obedecer à Grande Comissão dada por Jesus (Mateus 28:19-20). Somos
chamados a testemunhar de Jesus em todo o lugar. Mas para fazê-lo a nossa boca
deve falar daquilo que o nosso coração está cheio. Por isso você deve testemunhar o
quanto puder, em todos os lugares e oportunidades e veja sua vida espiritual
crescendo em ousadia e comprometimento com Jesus e com seu Reino. Caso você
tenha tentado e tenha falhado, ou se decepcionado, não soube como agir ou o que
falar, reconheça e tente novamente. Nada nos impele mais ao crescimento do que
dar um testemunho público de Jesus como nosso Salvador.

CONCLUSÃO
Você observou que os cinco pontos citados sempre começam com a frase
“Precisamos aprender”? É isto mesmo. Nossa salvação é uma obra soberana de Deus;
é Ele quem nos busca. Tem muitas coisas, no entanto que colocamos para Deus que é
nossa responsabilidade, isso inclui o crescimento e o amadurecimento espiritual. Isso
envolve aprendizado e prática contínua. Por isso não tenha medo de falhar, errar e
tentar de novo. Aprenda a deixar o passado para trás, a perdoar a si e aos outros, a
louvar e adorar sempre a Deus, a orar o tempo todo e a dar o seu testemunho cristão a
todos e em todo lugar.
Por fim o crescimento e amadurecimento espiritual não vão acontecer sem propósito
ou por acaso, não é automático, exige esforço da nossa parte, por isso você deve fazê-
lo intencionalmente. Caso ainda não tenha feito a partir de hoje tome as rédeas da sua
vida, seja um aprendiz e quando necessário - ajuste o seu rumo, não se preocupe com



as críticas, pois somente assim você crescerá. Portanto cresça e amadureça pois esta é
a vontade de Deus para a sua vida.
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