
 
Devocional 60 anos - Número 339 - 04/12/2020     Pr. David Pereira  

Em que áreas o crente pode e deve crescer? 

Muitas são as áreas que oferecem oportunidades de crescimento ao crente. 

Paramos de crescer quando paramos de aprender, e a vida cristã requer 

crescimento. Creio que podemos pensar que os crentes da igreja primitiva estavam 

descobrindo uma nova fé e um novo relacionamento com Deus que ia além do 

crescimento numérico.  

Conforme lemos em Atos 2.42-47, os discípulos perseveravam na doutrina, 

na comunhão, no partir do pão e nas orações. Este mês estamos estudando sobre 

a “Perseverança no crescimento” e é oportuno destacar algumas áreas em que o 

crente deve crescer no processo continuo de sua experiência com Deus: 

1. Crescer na responsabilidade - Necessitamos muito de seriedade em 

nossos compromissos. Devemos ser bons mordomos de nosso tempo, de nosso 

trabalho e de nossas responsabilidades. Estar atentos a horários e tarefas requer 

disciplina e atenção no que precisamos realizar; 
          

2. Crescer no amadurecimento emocional - A Bíblia é um excelente 

manual de orientação emocional. Nela encontramos muitos conselhos práticos para 

o nosso desenvolvimento emocional. Perseverança, ouvir mais que falar, 

considerar os outros superiores, manter-se em silêncio em tempos de conflitos, 

amar o próximo, são alguns dos temas que encontramos com fartura na Palavra de 

Deus. Firmeza emocional e maturidade devem ser aprendidos desde a infância 

com pequenas tarefas e responsabilidades; 
 

3. Crescer na graça e no conhecimento de Jesus - O apóstolo Pedro, 

depois de muitos erros e fracassos, pode aprender e crescer na experiência cristã. 

Ele foi o autor do último versículo de sua carta. “Antes crescei na graça e no 

conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto 

agora como no dia eterno.” (II Pedro 3.18). Crescer em sua graça é crescer no seu 

amor e perdão. É conhecê-Lo de perto e saber viver segundo a sua Palavra. É 

saber quem Ele é, o que veio fazer aqui e o quanto Ele nos ama; 
 

4. Crescer nos relacionamentos - Não nascemos para viver isolados. E 

nem estamos presos a nós mesmos. O olhar para o outro é o olhar para si mesmo. 

Nos completamos quando vivemos bons e saudáveis relacionamentos com outras 

pessoas. O respeito e tolerância fazem parte de uma bela caminhada de aceitação 

e consideração pelo outro. É bíblico que não devamos nada ao nosso próximo, “a 

não ser o amor com que vos ameis uns aos outros” (Romanos 13.8); 
 

5. Crescer no testemunho - Eis uma área extremamente importante que 

requer mais atenção de nossa parte. É necessário cuidar de nosso testemunho 

como crente e zelar por ele. Levamos a bandeira de Cristo e falamos de seu amor. 

Estamos sempre sendo observados pelas pessoas que nos cercam em qualquer 

lugar. Crescer no testemunho é falar de Cristo e viver o evangelho em sua 

plenitude; 
 

6. Crescer na fé - Em 1ª João 5.4 lemos que “Todo o que é nascido de 

Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé.” Quer 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/13/8+


 
vencer? Cresça na fé? Não quer ser derrotado? Creia. A fé remove montanhas, 

assim nos ensinou Jesus. Os discípulos pediram a Jesus: “Aumenta-nos a fé.” Se 

crermos veremos a glória de Deus, por isso devemos perseverar no crescimento de 

nossa fé; 
 

7. Crescer no discipulado - Os discípulos foram chamados para seguir o 

mestre. Discípulo é aquele compromissado que já morreu para o mundo. Possui 

um relacionamento com Deus de proximidade e devoção em todas as áreas da 

vida, sem dividi-las em compartimentos. O discipulado durará a vida a inteira até 

que cheguemos na presença do Senhor onde viveremos para sempre; 
 

8. Crescer na liberalidade - Por fim, crescer na liberalidade de nossas 
ações. O crente deve possuir um coração generoso e sensível às necessidades 
dos que o cercam. Liberalidade no ofertar, no servir, no amor ao próximo, na 
hospitalidade e no partir do pão. 

 
Que o Senhor nos ajude a perseverar no crescimento de nossa experiência 

diária com Ele e com o próximo, além de nosso crescimento pessoal. 
 

 

 

 


