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Como crescer espiritualmente? 

Hoje em nossa devocional pretendo delinear alguns passos práticos que 
considero essenciais para o nosso crescimento espiritual. Uma vez que a Bíblia está 
repleta de vários ensinamentos, vamos refletir em cada um dos princípios abaixo 
estabelecidos, pois nos auxiliarão a entendermos o nosso processo de crescimento 
espiritual. 

1º) Estudo da Bíblia - O primeiro passo fundamental, mas negligenciado por 
muitos, é a separação de um tempo diário para meditarmos na Palavra de Deus. 
Afinal, é nesse momento, por meio dos ensinamentos da Escritura, que o Senhor 
falará com cada um de nós e nos instruirá como vivermos retamente. Tenhamos em 
mente que estudando a Bíblia, aprenderemos preciosas lições de como crescer dia 
após dia. “Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a 
repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus 
seja apto e plenamente preparado para toda boa obra”. (II Timóteo 3.16,17) 

2º) Oração - Outra disciplina importante e que não podemos nos esquecer é a 
oração. Pois quem ora se aproxima de Deus para falar com Ele. Aliás a oração 
aumenta a nossa intimidade com o Senhor, a fonte de vida que nos faz crescer. Por 
meio da oração podemos pedir a Ele que revele as áreas da nossa vida que precisam 
ser mudadas e, quando soubermos quais são, devemos obedecer ao Senhor nos 
submetendo em tudo àquele que nos criou e nos sustenta com graça e amor. 
“Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração”. 
(Romanos 12.12) 

3º) Reunir-se como igreja - Em um mundo cada vez mais individualizado em 
que as pessoas tem a grande tendência de buscar apenas seus próprios interesses, 
precisamos nos lembrar que sozinhos nós não conseguiremos ir muito longe, nem 
experimentarmos o crescimento genuíno. Afinal, na igreja iremos encontrar outras 
pessoas que, apesar de serem diferentes de nós, nos auxiliarão em nosso processo 
de crescimento e amadurecimento cristão. Assim, quando cada um faz a sua parte, 
todos crescem e Cristo, que é o cabeça de todo corpo, é honrado e glorificado. 
“Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, 
Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e 
edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função”. 
(Efésios 4.15,16) 

4º) Desenvolva seus dons - Por último e não menos importante, é buscarmos 
com zelo e temor o desenvolvimento dos nossos dons. A Bíblia afirma que ele 
mesmo, Jesus Cristo, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para 
evangelistas, e outros para pastores e doutores (Efésios 4.11). Isso nos mostra que é 
Ele mesmo, o Senhor, quem nos capacita para a realização de sua obra e expansão 
do Evangelho. Dessa forma, quem procura desenvolver seus dons está 
demonstrando que está progredindo em sua caminhada cristã e deixando 
comportamentos infantis que não contribuem em nada para o nosso progresso como 
corpo do Senhor. Lembre-se: a responsabilidade traz bênçãos e nos ajuda a crescer 
espiritualmente.  “Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há 
diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A 
cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum”. (I 
Coríntios 12.5-7) 

Que possamos a cada dia buscarmos nos fortalecer em cada um desses 
princípios, pois a prática diária de cada um nos revelará não apenas o nível espiritual 



 
em que nos encontramos, mas também nos colocará em uma posição de total 
dependência do Senhor! 
 

 


