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É tempo de crescer 

 
“Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e 

toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de 
coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, 
agora que provaram que o Senhor é bom”. (I Pedro 2.1-3) 

É interessante pensarmos que tudo o que tem vida e saúde tem que crescer. 

Um animal saudável cresce, uma planta saudável cresce, se desenvolve e etc. Assim 

também acontece em relação a mim e a você, pois desde quando viemos ao mundo 

iniciamos um processo de crescimento, amadurecimento e se isso não acontecer, 

logo se percebe que alguma coisa está errada. 

Em nossa vida espiritual também acontece da mesma maneira. Afinal, o 

desejo de nosso Pai celestial é ver o nosso amadurecimento e que tenhamos a 

capacidade, com o decorrer do tempo, de escolhermos o que é bom, o que é louvável 

e de produzirmos bons frutos e frutos que permaneçam para a glória de Cristo Jesus. 

Por isso o apóstolo Pedro declara nos versos que lemos acima: “Livrem-se...”. 

Com esta expressão, ele estava exortando aos convertidos que deixassem para trás 

todos os traços e maus hábitos da antiga vida pois, por sua experiência e vivência 

com Cristo nos anos em que ele desenvolveu seu ministério terreno, estava ciente 

de que existem atitudes que mesmo que não sejam percebidas nitidamente, têm a 

trágica capacidade de corroer e corromper o coração do homem, afastando-o de 

uma vida de pureza, mansidão e santidade, que é o que Deus espera de cada um 

de nós. 

Pedro ainda usa a ilustração muito interessante de um recém-nascido. Ele 

afirma: “...Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, 

para que por meio dele cresçam para a salvação...”. O raciocínio do apóstolo faz 

todo o sentido, pois, geralmente, as crianças possuem um grande desejo e posso 

afirmar que até um certo desespero pelo leite materno. A maioria, para expressar 

que estão famintas, choram, assim demonstrando que são completamente 

dependentes desse alimento. 

A lição trazida por Pedro a cada um de nós é que, a exemplo dos cristãos de 

seu tempo, também nós hoje, diante de tantas ameaças, propostas carnais e 

perseguições, possamos buscar com toda a alma e coração apenas o puro leite, o 

alimento espiritual genuíno, capaz de nos conduzir não apenas à maturidade cristã, 

mas também nos fazer trilhar pelo caminho da salvação.. 

Lembre-se, somente através da presença de Jesus em nós é que podemos 

viver uma vida de acordo com as normas de Deus. Só por meio de Cristo podemos 

vencer a luta contra as forças do pecado. Por meio de Cristo podemos crescer!! 

 

 


