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2 – SALVAÇÃO E CRESCIMENTO ESPIRITUAL (Parte 2) 

“E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura; as coisas antigas 

já passaram; eis que se fizeram novas” – 2 Coríntios 5:17 

É comum alguns cristãos confundirem os conceitos de salvação e crescimento espiritual. 

Embora ambos estejam fundamentados em Cristo e caminhem juntos, é importante 

compreender o significado de cada um. Na lição passada vimos o que é a Salvação. Hoje 

trataremos sobre o Crescimento Espiritual.  

CRESCIMENTO ESPIRITUAL 

1. Salvação X Pecado 
  

 Com Cristo, morremos para o pecado e ressuscitamos para uma vida com Deus. Isso 

significa que agora podemos escolher a qual senhor servir. Liberdade não é servir a nenhum 

senhor, mas servir ao senhor certo. Antes de conhecermos a Cristo e sermos salvos, não 

sabíamos o que era pecado e quais as suas consequências. Foi o Espírito Santo quem nos revelou 

que somos pecadores e que precisamos de Jesus para chegar até Deus. Agora, sabendo disso, 

podemos escolher entre continuar vivendo como antes, cometendo os mesmos erros, vivendo 

de acordo com a nossa própria vontade, buscando nossos próprios interesses, discernindo o 

certo do errado de acordo com a nossa própria justiça, OU viver conforme os mandamentos de 

Deus, dizendo NÃO às nossas vontades por amor a Ele, crendo na justiça Dele. Jesus diz em João 

14:21: “Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama; e aquele que 

me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele”. 

 Andemos em novidade de vida! 

2. Crescimento e Serviço 
 

 Vamos relembrar as promessas e os fatos, assim que você decide servir ao Senhor Jesus, 
guardando os Seus mandamentos: 
 

 Sua velha natureza e sua escravidão ao pecado foram crucificadas com Cristo – Romanos 6:4-

6; 2 Coríntios 5:17; 

 Cristo é agora a sua vida e vive através de você – Gálatas 2:20, Colossenses 1:27; 

 Você tem todas as bênçãos espirituais em Cristo – Efésios 1:3; 

 Você recebe poder para uma vida dinâmica, para testemunhar e servir a Deus – João 1:12, 

Atos 1:8; 

 Você pode ser dotado diariamente com poder espiritual e com a plenitude do Espírito Santo – 

Lucas 24:49; 

 Você tem tudo aquilo de que precisa para ter triunfo diário, bênçãos e provisões para cada 

necessidade – 2 Coríntios 2:14, 2 Pedro 1:3. 

3. Salvação e Crescimento Espiritual        
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A salvação ocorre no instante em que reconhecemos Jesus como nosso Senhor e 

Salvador, e é de uma vez por todas, ou seja, é um ato, uma ação graciosa de Deus. Não depende 

das nossas ações, e sim do que Cristo fez por nós na cruz e de nossa fé Nele.  

O crescimento espiritual é um processo diário de transformação, que exige nossa entrega 

e atitudes que demonstrem arrependimento e abandono das práticas pecaminosas. Do 

abandono das coisas que nos afastam de Deus, mesmo que não sejam consideradas pecados 

(Hebreus 12:1). Muitas vezes, o que mais nos afasta de Deus não é o pecado evidente, mas as 

pequenas áreas em que nossa vontade prevalece, nos tornando insubmissos à vontade de Deus, 

deixando que os desejos e sentimentos nos controlem. Podem ser pecados sutis que dividem 

nossas afeições, ou algo que parece inofensivo, mas que retarda a nossa jornada espiritual, que 

impede nossa entrega completa a Cristo. Exemplos: hobbies, trabalho, relacionamentos, etc. 

Não podemos permitir que nada se coloque à frente do Senhor. Deus quer que 

entreguemos tudo o que temos a Ele. E Ele quer entregar a nós o que é Dele. Tudo o que se 

coloque à frente de Deus torna-se um ídolo, e nenhum ídolo pode nos tornar completos e 100% 

felizes. Só Cristo tem essa capacidade. Lembrando que a felicidade não é o bem-estar que o 

mundo prega, mas as bem-aventuranças descritas na Bíblia.  

4. Como então podemos buscar nosso crescimento espiritual?    
 

Confiando em Deus mesmo nas situações difíceis, usando a Bíblia como ferramenta 

poderosa para aprendermos a Palavra de Deus e fortalecermos nossa fé, frequentando uma 

Célula e a Igreja local para estarmos em comunhão com os irmãos, jejuarmos, colocarmos um 

freio na nossa língua e no nosso estômago. Pararmos de fazer fofocas e falarmos mal das 

pessoas, de ficarmos reclamando, discutindo por bobagens, sermos mesquinhos e orgulhosos. 

Estes são exemplos da grande limpeza que precisamos passar. Não é só uma duchinha, é uma 

lavagem geral, completa!  

 Veja o poder da Palavra de Deus, para nos purificar e limpar – João 15:3, 17:17-19, Efésios 

5:26, 2 Timóteo 3:16,17. 

 Nas próximas lições falaremos mais sobre isso.  

Agora reflita e responda 
 

 Você já nasceu de novo? 

 O que significa a morte de Jesus na cruz? 

 Há quanto tempo você caminha com Cristo? 

 Como anda seu crescimento espiritual? 

 O que pode fazer para avançar mais em seu crescimento espiritual? 
 

 Na próxima lição falaremos sobre como negar a si mesmo e tomar a sua cruz para seguir 

Jesus.  


