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Que Ele cresça – parte II 

“É necessário que ele cresça e que eu diminua”. (João 3.30)  

Em nossa devocional ontem usamos como exemplo a vida e postura de João 
Batista. Ele nos ensinou que a atitude correta na caminhada cristã é permitirmos 
que Cristo primeiramente cresça em nós, ao afirmar “é necessário que Ele 
cresça...”.  

Certamente, durante seu ministério João percebeu a urgência de nós 

definirmos quem governará sobre nossos pensamentos e sobre nossos desejos, 

nós ou o Senhor? Isso está claro para você? Ele decidiu que iria crescer 

espiritualmente trilhando pelo caminho da humilhação e da negação de seu ego; 

afinal, Cristo era o foco. 

Aproveito para lhe fazer uma pergunta: Jesus tem sido percebido por meio 

de sua vida? Tenha em mente que o seu crescimento espiritual não nascerá de um 

passe de mágica, mas de uma entrega verdadeira, de sua renúncia e de sua 

determinação em segui-Lo perseverantemente até o fim. Precisamos ter em mente 

que ser cristão não é simplesmente ler a Bíblia. Ser cristão não é simplesmente 

levantar as mãos para o céu ou simplesmente fazer uma oração ou até mesmo 

ouvir músicas que falam a respeito de Deus. 

 Ser Cristão é tudo isso, mas, principalmente, ser como Cristo! É permitir que 

os nossos pensamentos, nossas palavras, nosso olhar estejam encharcados com 

seu amor, sua graça e sua maravilhosa presença por meio do Espírito Santo. 

Porque não serão nossas palavras, nossas atitudes (por nós mesmos) que farão a 

diferença nesta geração. O que fará a grande diferença é quando as pessoas 

começarem a enxergar Cristo em nós. E para que isso aconteça precisamos 

permitir que Ele sobressaia em tudo o que fazemos. 

Assim, se desejamos de fato crescer espiritualmente rumo a esse novo estilo 

de vida, devemos decidir que os padrões do mundo não mais farão parte de nossa 

vida. E uma vez que não farão mais parte de nós, eles não poderão nos dominar 

porque estaremos em Cristo. 

Portanto, uma vez que Jesus já cumpriu sua missão morrendo em uma cruz 

para nos garantir a vida eterna, agora somos nós quem precisamos aceitar o seu 

sacrifício e seu senhorio para, a partir daí, vivermos como uma nova pessoa, com 

um novo padrão. É isso que a Bíblia nos recomenda: “Assim que, se alguém está 

em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo”. 

(II Coríntios 5.17). 

Pense - Você está pronto para abrir mão de suas vontades?  

Cresça, permitindo que primeiramente Cristo cresça em você!! 

 

 


