
ANDANDO E CRESCENDO EM CRISTO

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. Você já parou para pensar no que você vai ser quando crescer? Se
você é adulto já fez essa pergunta a seu filho ou neto? Para os adultos sem dúvida seus
pais fizeram a você essa mesma pergunta. Bem as respostas podem ser as mais variadas
possíveis: bombeiro, policial, jogador de futebol, cantor, professor, advogado, e alguns
dizem vou ser pastor. É fato que muitos de nós depois de crescidos mudamos de ideia
sobre o que dissemos que seriamos. Muitos adultos são ou estão fazendo algo bem
diferente do que falavam que fariam.
Porém você já pensou ou se perguntou sobre o que você vai ser “quando crescer” no
evangelho? Essa pergunta tem tudo a ver com o fato de ser discípulo. Discípulo é
aquele que anda com Cristo, que é um aprendiz ou um seguidor de Cristo. Discípulo não
é somente alguém que anda com o seu mestre, mas que cresce em tudo, sobretudo,
em seu relacionamento. Cristo espera que ao caminhar com Ele, experimentemos a
cada dia um crescimento.

Convido a todos os presentes a abrir a sua Bíblia em Colossenses 2:6-7 NVI (Br) -
“Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele,
7 enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de
gratidão”

DESENVOLVIMENTO
Bem para que alguém experimente o crescimento tanto na vida física como na espiritual
precisa de alimento e exercício. Maturidade espiritual não é algo automático, mas
depende do nosso relacionamento com o nosso Senhor, e este é o alvo de Deus para
todos nós. Nesta reflexão vamos considerar algumas verdades sobre o andar e
consequentemente crescer em Cristo:

1. REQUER UM PASSO INICIAL
Em primeiro lugar, para que alguém ande com Cristo precisa dar um passo inicial. Esse
passo inicial implica em receber Jesus na sua vida como seu Salvador e Senhor. Diz-nos
o texto claramente no v.6a: “Assim como recebestes a Cristo...”. Receber a Cristo como
Salvador e Senhor de sua vida é o começo da caminhada da vida cristã.
Podemos também inferir do texto que é impossível alguém ser um discípulo de Cristo
sem ter passado pela conversão. Muitas pessoas frequentam a igreja sem tomar uma
decisão e ao longo do tempo isso acaba resultando em frustração e tristeza. É o mesmo
que esperar que uma planta artificial, após ser regada e adubada cresça. Sem o novo



nascimento resultante da conversão, não há vida, e sem vida não se pode esperar
crescimento.
Por isso a vida cristã começa com um passo inicial em direção a Cristo. Como já
dissemos é preciso reconhecer que é pecador e que necessita de salvação que só Cristo
pode dar. Isso quer dizer: Arrependimento, Novo nascimento, Adoção, Justificação,
Santificação, confiança e compromisso de vida a Cristo. Jesus em sua conversa com
Nicodemos disse: “Necessário te é nascer de novo”.

2. ENVOLVE ATITUDES
Em segundo lugar, para andar e crescer no relacionamento em Cristo envolve atitudes,
veja o que diz o v.6b: “...continuem a viver nele...”. Depois de dar o primeiro passo é
preciso prosseguir. Você deve continuar seguindo seus líderes para arraigar-se, edificar-
se e fortalecer-se em sua fé. O famoso filósofo e alquimista chinês Lao-Tsé disse: “Uma
viagem de mil milhas começa com um único passo”. O primeiro passo é apenas o início
de uma grande caminhada. Isto posto ser um discípulo de Cristo começa com a nova
vida, após a conversão, mas requer uma longa jornada.
Para isso precisamos tomar uma decisão. É importante que você saiba que Cristo
deseja guiá-lo e ajudá-lo cada dia em seus problemas. Você pode viver para Cristo ao:
1) Dedicar sua vida e submeter-se a sua vontade (Romanos 12:1-2);
2) Procurar aprender d’Ele, de sua vida e de seus ensinos (Romanos 3:16); e,
3) Reconhecer o poder do Espírito Santo em você (Atos 1:8; Gálatas 5:22).
Você precisa viver uma vida com propósitos, se comprometendo com a(o):
a) Membresia local: Como novo membro e vivendo uma vida cristã autêntica;
b) Maturidade cristã: Participando semanalmente das atividades da igreja, mantendo
um tempo diário com Deus e cultuando a Deus com suas finanças;
c) Ministério: Servindo a um ministério, participando de treinamentos contínuos, etc;
d) Evangelismo/Missões: Desenvolvendo relacionamentos com aqueles que não tem
Cristo, compartilhando a sua experiência com Cristo (testemunho pessoal) e orando,
contribuindo e realizando Missões.

3. REQUER PERMANECER NELE
Em terceiro lugar, para andar e crescer no relacionamento com Cristo requer um
esforço para permanecer n’Ele. O texto nos diz no v.7a: “...enraizados e edificados nele,
firmados na fé, como foram ensinados...”. Paulo usa a ilustração de estar arraigados a
Cristo; para ele da mesma forma como as folhas e frutos recebem nutrição do chão
através das raízes, recebemos fortaleza de Cristo. Por isso quanto mais nossas vidas
dependem d’Ele, menos serão as possibilidades de que sejamos enganados por aqueles
que falsamente clamam ter respostas para a vida. Se Cristo for nossa fortaleza, seremos
livres das regulações humanas.
Consideremos algumas expressões: enraizados, edificados, firmados. Todas estas
expressões têm um conteúdo muito especial. Você já viu ou presenciou um temporal?



Pode-se observar diversos estragos, inclusive ver um sem número de árvores caídas.
Na verdade, vários são os motivos: rajadas de vento, apodrecimento da base e raízes
que não são profundas. Voltando ao texto o apóstolo Paulo quando fala de estar
enraizados, fala sobre ter raízes profundas, muitas árvores caem e não seguraram no
solo, pois elas têm raízes superficiais. É importante lembrar que não é o que aparece
que garante a sustentabilidade da árvore, mas o que não se vê, ou seja, suas raízes.
Raízes profundas e fortes dão estabilidade à árvore, uma raiz também precisa ir bem
fundo, para se alimentar dos melhores nutrientes. Da mesma forma vidas bem
enraizada em Cristo, são sustentadas e fortes.
Da mesma forma ser edificado em Cristo é ter uma base sólida. É não se deixar levar
por qualquer ensino ou doutrina que aparece. Não é viver do que os olhos vêem, mas
do que a bíblia ensina. Inclusive o texto de Colossenses, é um desafio à igreja a que não
se deixe levar por uma série de ensinos que são falsos, contrários à bíblia. Logo depois
desse texto, Paulo segue orientando-nos e dizendo-nos: “Tenham cuidado para que
ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições
humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo” (Colossenses
2:8).

4. PRODUZ RESULTADOS
Em quarto lugar, o andar com Cristo produz resultados de crescimento, veja o que diz
o v.7b: “...transbordando de gratidão...”. Ninguém que anda com Cristo vive uma vida
vazia, não realiza nada, não produz nada, veja o que Jesus disse: “Permaneçam em
mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não
permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em
mim. 5 "Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele,
esse dá muito fruto; pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma” (João 15:4-5
NVI).
Você pode estar se perguntando: Quais são os frutos, os resultados de se viver em Cristo?
A verdade é que quando um crente é maduro ele é frutífero. Uma forma de avaliação
pessoal é verificar os frutos que estamos produzindo regularmente, veja alguns
exemplos: Verbalizar e testemunhar de sua fé Cristo Jesus, Buscar crescer e amadurecer
espiritualmente, Viver em intimidade constante com Deus, Contribuir com liberalidade,
etc.

CONCLUSÃO
Ao encerrar esta reflexão quero perguntar: Você já se comprometeu com Cristo? Você
já recebeu Cristo em sua vida como Senhor e Salvador? Se ainda não, você deve fazê-lo o
mais rápido possível.
Aos crentes novos na fé lembre-se: “Assim como recebestes, continue a crescer”. Dê
continuidade ao processo. Avance, prossiga e amadureça na fé. Por isso pare alguns
minutos e pergunte a si mesmo: Você está hoje mais íntimo de Cristo do que você esteve



quando o conheceu como seu Salvador e Senhor? Quais tem sido seus maiores
obstáculos, e suas maiores vitórias em andar com Cristo? Você já abandonou velhas
práticas e velhos hábitos? Temos crescido em fé, em amor, na sua palavra? ou, Você
está em estagnação espiritual? Saiba que não há crescimento sem ação, sem exercício.
Você precisa ser confrontado com as Escrituras.
Por fim precisamos ser fortes e estáveis em nossa fé, pois quando vier à tempestade
(e sem dúvida ela virá), e possa não nos abater. Como eu respondo quando sou
provado, quando enfrento adversidade, quando vivo uma grande luta, mostra minha
maturidade ou falta dela. Portanto desafio a todos e a cada um em particular a andar
com Cristo em todo o tempo, em toda hora.
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