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Pr. David Pereira

O crescimento que vem de Deus
Mark Dever em seu livro “Nove Marcas de uma Igreja Saudável” analisa
várias características que tornam uma igreja saudável. Uma dessas características é
o interesse pelo discipulado e crescimento. A igreja cresce quando há reunião de
vários fatores que contribuem para este crescimento.
Destaca o renomado autor que “não é o pregador que faz uma igreja crescer.
Crescemos, como corpo de Cristo, à medida que Deus nos faz crescer.” Isto é uma
grande verdade. Lideres e liderados não podem fazer uma igreja crescer se o
Senhor Jesus não permitir o crescimento.
Nesse sentido há dois versículos bíblicos que atestam essa verdade aqui
exposta, vejamos: “Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele
que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem-ajustado e consolidado pelo
auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu
próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor.” (Efésios 4.15,16).
Nesta linha segue semelhante ideia encontrada em Colossenses 2.19, que
assim diz: “e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem-vinculado
por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus.”
Assim poderíamos perguntar: o que faz o corpo de Cristo crescer? A Bíblia
nos responde que o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, cresce bem ajustada e bem
consolidada pelo auxilio das juntas, ou seja, todos contribuem para o crescimento da
igreja fazendo a sua parte.
O crescimento vem de Deus quando a igreja:
a) ajusta-se à vontade de Deus - Deus que nos faz crescer. Cristo é o cabeça
da igreja e, por isso, devemos estar ajustados a Ele em cumprimento a sua vontade.
Quando estamos ajustados e alinhados com sua vontade Ele determina o
necessário para que seu corpo cresça e se desenvolva.
b) pela justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento para a
edificação de si mesmo em amor - Outra verdade encontrada nos textos acima é
que todos contribuem fazendo a sua parte. Jamais será o trabalho de uma pessoa
somente. O ministério eclesiástico é um trabalho em equipe. Por definição, trata-se
de um esforço e união de um determinado grupo objetivando a solução de um
problema, e igreja é um lugar com muitos problemas, não deveria, mas assim é. E
por ter muitos problemas, as equipes devem se apresentar trazendo solução.
Pessoas unidas, em amor, dedicadas e aplicadas no que precisa ser feito, produz
solução e crescimento conforme o texto de Efésios acima mencionado nos diz.
c) Como um corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e
ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus - O crescimento
procede de Deus. É Deus quem dá o crescimento. Nesta semana, em uma das
devocionais, o Pr. Lauro Cruzaltense destacou exatamente isto, Deus é quem dá o
crescimento.

Citando a Bíblia nesta conclusão: “Quando, pois, alguém diz: Eu sou de
Paulo, e outro: Eu, de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens?
Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto
conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou; mas o
crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o
que rega, mas Deus, que dá o crescimento.” (1ª Coríntios 3.4-7), que cresçamos
como corpo, naquele que é a cabeça, Jesus Cristo.
Que Deus abençoe sua igreja.

