
 

BUSCANDO O AMADURECIMENTO 

 
Assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas. Com toda a sabedoria possível, 

aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus como 
pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. É para realizar essa tarefa que eu 

trabalho e luto com a força de Cristo, que está agindo poderosamente em mim. Colossenses 
1.28,29 

 
Você está em uma igreja que cresce. Somente em 2019 recebemos cerca de 1500 

novos membros e continuamos em franca expansão. Ficamos felizes com as grandes 
colheitas que Deus tem nos proporcionado nas diversas áreas ministeriais, mas junto com o 
aumento dos números cresce nossa responsabilidade em conduzir esta igreja a um tipo de 
crescimento mais importante do que o numérico: o espiritual. Foi diante desse grande 
desafio que nosso pr. Paulo Davi, orientado pelo Espírito Santo, nos guiou ao nosso 
propósito número 1  à partir de 2020: crescer espiritualmente e conduzir nossos artistas a 
esse crescimento. 

Deus já tem nos dado várias estratégias, mas sabemos que dependemos de 2 coisas 
muito importantes para que haja crescimento espiritual: 1. A vontade e atuação direta de 
Deus sobre os corações e 2. Você desejar e decidir crescer, agindo intencionalmente e 
aproveitando as oportunidades dadas pelo Espírito e pela igreja para crescer como cristão. 

Sabemos que a questão 1 não é obstáculo pois Deus deseja ardentemente ver-nos 
amadurecendo à semelhança de Jesus, como declarou Paulo: Desse modo todos nós 
chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim 
seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Efésios 4.13. Já que 
Deus não é obstáculo, o único impedimento para chegar à “estatura de varão perfeito” 
somos nós mesmos, por isso, neste primeiro devocional do ano eu e você precisamos tomar 
algumas sérias decisões que vão determinar nossa caminhada espiritual em 2020 e por toda 
a nossa vida. Algumas delas serão abordadas em nossos próximos devocionais, mas é de 
suma importância tomarmos decisões hoje mesmo. 

Enquanto seu líder lê as perguntas a seguir, responda em seu interior que atitude vai 
tomar para alcançar o objetivo proposto. Caso deseje compartilhar com alguém, procure seu 
líder e defina um processo de prestação de contas no qual ele poderá acompanhar sua 
evolução semanalmente e uma célula para ajudá-lo a crescer através da comunhão dos 
santos. 

Não tenha pressa nem pule etapas. Não adianta você decorar toda a Bíblia sem 
abandonar seus pecados de estimação. O processo é global, constante e evolutivo, e 
depende de seu real compromisso com Deus. Vamos lá?! Vamos! 

Perguntas de checagem: 
1. Você tem pecados costumeiros, daqueles com os quais você já se acostumou? Confesse-
os a Cristo e tome atitudes práticas para abandoná-los (se não consegue, peça ajuda. Não 
permaneça do jeito que está, isso te impedirá de crescer); 
2. Você cultiva um relacionamento diário com Jesus? Não apenas um horário devocional 
rotineiro, mas Ele domina seus pensamentos, ações e decisões durante as 24h de seu dia? 
Saiba que isso é possível, mas é resultado de um engajamento pessoal por ouvir e discernir a 



 

voz de Cristo quando tantas outras vozes permeiam nossos pensamentos. É um exercício 
diário de busca com a certeza de encontrá-lo, pois Ele mesmo prometeu:  — Peçam e vocês 
receberão; procurem e vocês acharão; batam, e a porta será aberta para vocês. Porque 
todos aqueles que pedem recebem; aqueles que procuram acham; e a porta será aberta para 
quem bate. Mateus 7.7. 
 Decisão, engajamento, paciência e determinação. Com essas 4 coisas certamente 
teremos um 2020 espiritualmente diferente, para a Glória de Deus. Não desista! Mantenha 
os olhos em Jesus e tudo vai dar certo, como está escrito: Assim nós temos essa grande 
multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos 
atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem 
desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é 
por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Hebreus 12.1,2 
  
Boa semana, pessoal! 
Min. Tallita Todeschini 
 


