
 

 

SÉRIE: TESTEMUNHANDO O EVANGELHO 

SEMANA 06: O Evangelho Leva-nos a Crescer 

Espiritualmente 

(Baseado no cap. 6 do livro “Isso Muda Tudo” – Editora Fiel) 

Texto Básico:  Efésios 4.7-16 

O crescimento é uma função de sobrevivência 

necessária para todos os seres vivos. Se uma flor 

cresce, isso significa que está viva. Quando o 

evangelho no salvou, ele nos vivificou em Cristo, 

soprando vida em nossos corações mortos (Cl. 2.13). 

Acordamos como recém-nascidos espirituais cheios de 

fome e sede, com os olhos recém-abertos para o 

mundo. Então, imediatamente começamos a crescer. E 

esse crescimento nunca cessará. É um sinal de vida 

espiritual. Um cristão que não cresce é uma 

contradição ambulante. 

Mas não podemos crescer sem discernimento, 

que é um instrumento que os crentes devem usar. 

Discernimento é a habilidade de definir e agir com 

base na diferença entre o certo e errado. É olhar para 

a paisagem de nossa vida, examinar tudo o que 

encontramos; e julgar entre o bem e o mal, entre o que 

é bíblico e a falsa doutrina, entre o que é edificante e 

o entretenimento prejudicial, entre a santidade e o 

pecado. Em I Ts. 5.21 somos lembrados que devemos 

julgar todas as coisas e reter o que é bom. Não 

podemos confundir discernimento com criticismo 

exagerado, buscando erro na vida das pessoas. 

Discernimento é um chamado para buscarmos o que é 

agradável a Deus e rejeitar o que não é (Rm. 12.1-2).  

Como podemos obter discernimento? Em 

Efésios 4, Paulo explica para a igreja acerca da relação 

entre crescimento e discernimento. Ele explica que, à 

medida que os cristãos aprendem com os mestres 

piedosos, nós crescemos em Cristo e nos tornamos 

cada vez menos parecidos com crianças sem 

discernimento – (Ef. 4.14). O crescimento motiva o 

discernimento, que é o combustível para o 

crescimento, que novamente leva à busca do 

discernimento e, assim, forma-se um círculo virtuoso. 

Existem duas formas principais de obter discernimento 

e, consequente, crescimento espiritual. 

A primeira delas é a Palavra de Deus. Em Pv. 

2, vemos que, se estudarmos e amarmos a palavra de 

Deus, Ele nos dará discernimento. Deus escreveu sua 

verdade na Escritura e nós temos acesso ilimitado a 

ela. Ao estudá-la, temos um padrão, uma “régua”, um 

“nível” para vermos se nossa vida está no nível correto 

ou se ela está espiritualmente “torta”. Quando 

colocamos nossa mente nas coisas de Deus, 

mergulhamos no que é perfeitamente certo e, ao 

mesmo tempo, protegemo-nos da decepção (Mt. 

16.23). 

O Segundo instrumento de obtenção de 

discernimento, parece óbvio, mas via de regra não o 

utilizamos para esse fim. Estou falando da oração. Se 

Deus é quem nos dá discernimento, devemos pedir a 

ele. Foi o que Salomão fez quando se tornou rei em 

Israel. Deus lhe apareceu em sonho e disse: “Pede-me 

o que queres que eu te dê” (1 Rs. 3.5). Foi um convite 

sem restrições e Salomão respondeu da seguinte 

forma: “Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste 

reinar teu servo em lugar de Davi, me pai; não passo 

de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo 

está no meio do seu povo que elegeste, povo grande, 

povo numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao 

teu servo coração compreensivo para julgar a teu 

povo, para que prudentemente discirna entre o bem e 

o mal; pois quem poderia julgar a este grande povo? 

(1 Rs. 3.7-9). 

Ele era o novo rei. Ele poderia ter pedido 

poder político, vitória nas guerras, popularidade, fama 

ou sucesso infalível. Em vez disso, pediu a coisa mais 

valiosa que conhecia: discernimento. Pegue uma das 

páginas dos livros de Salomão e, com humildade e 

sinceridade, peça ao Senhor, aquele que revela a 

verdade, para lhe dar discernimento. em Tiago 1.5, 

lemos: “se, porém, algum de vós necessita de 

sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente 

e nada lhes impropera; e ser-lhe-á concedia”. 

Deus é a fonte da verdade, então, se você quer 

saber o que é certo, vá até ele. Expresse se desejo de 

obedecer a ele com discernimento e peça para 

amadurecer nessa área. 

Pense Nisso! 

 

Perguntas para reflexão: 

1) Spurgeon, grande pregador, disse que 

discernir às vezes é “julgar entre o certo e o 

quase certo”. Você concorda? 

2) Por que razão pouquíssimas vezes pedimos 

discernimento a Deus em nossas orações? 

3) Por que muitos cristãos, mesmo com muito 

tempo de caminhada, ainda apresentam 

comportamento espiritualmente infantil?  


