
 
Devocional 60 anos - Número 355 - 20/12/2020 Dc. Tito Ângelo Lobão Cruz 

 

Imperativo do crescimento 

“E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e 
dos homens.” (Lucas 2.52) 

Após subir a Jerusalém para a festa da Páscoa, perder-se de seus pais 

e, posteriormente, ser encontrado no templo assentado entre os doutores, o 

menino Jesus retornou para Nazaré deixando uma ótima impressão naqueles 

que o ouviram, tamanha a sua inteligência e a forma com que respondeu às 

perguntas que Lhe foram feitas (Lucas 2.47). Isso aconteceu quando o Mestre 

tinha apenas 12 anos (Lucas 2.42). Ao findar a narrativa desse episódio, Lucas 

relata que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos 

homens. 

Tal relato, acerca de Jesus, demonstra que Ele foi uma criança que 

recebeu os melhores cuidados materiais e intelectuais, crescendo fisicamente 

saudável e conhecendo as Escrituras Sagradas. Isto ensina-nos a importância 

da evolução contínua em diversos aspectos da vida do crente. Este 

ensinamento se estende também ao desenvolvimento da Igreja ao longo de 

sua existência. Pontualmente, o texto nos fala de três formas de crescimento: 

em sabedoria; em estatura e em graça.   

Crescimento em sabedoria - A sabedoria por vezes é confundida com 

o conhecimento ou mesmo com a inteligência. Porém, enquanto o 

conhecimento diz respeito a bagagem de informações de que se dispõe; a 

inteligência acerca da capacidade e eficiência de raciocínio, percebemos que a 

sabedoria, além de compor a perfeita combinação dessas duas características, 

vai muito além delas. A sabedoria é uma consequência das experiências 

vividas, algumas delas até desagradáveis, mas que concorre para ensejar no 

crescimento pessoal e espiritual. A Bíblia atesta que “...o temor ao Senhor é o 

princípio da sabedoria” (Provérbios 9.10). Assim, crescer em sabedoria é temer 

mais ao Senhor a cada dia que vivemos as experiências da vida. 

Crescimento em estatura – Relaciona-se ao crescimento físico do 

indivíduo e, em relação à Igreja, podemos comparar a sua expansão em 

número e no alcance da proclamação da mensagem de Cristo. O texto bíblico 

afirma que Jesus crescia e se fortalecia (Lucas 2.40). Da mesma forma, como 

um bebê requer os devidos cuidados para que cresça saudável, é necessário 

que sejamos proativos e diligentes nos cuidados para que a Igreja cresça e se 

fortaleça. 

Crescimento em graça - A justificação pela graça é uma obra completa 

e consumada. Assim, crescer na graça não significa que precisamos de algo a 

mais para sermos salvos. No entanto, justamente porque somos salvos, somos 

impelidos pela graça que nos alcançou a dedicarmos a Deus o melhor a cada 

dia: “Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que 

acompanham a salvação...” (Hebreus 6.9). Crescer na Graça é descobrir e 

desenvolver os dons espirituais que recebemos; é estreitar a cada dia o nosso 



 
relacionamento com Deus; é ser mais grato; é sempre apresentar um “cântico 

novo”; é frutificar. 

Desse modo, não podemos ficar estagnados, precisamos crescer! A 

exemplo de Jesus, devemos investir em nosso crescimento pessoal, pois 

assim desenvolveremos uma Igreja que cresça em sabedoria, estatura e graça 

diante de Deus e dos homens. 


