Vida Vitoriosa
19 – Buscando a Maturidade
“E eu tenho certeza de que Deus, que começou a boa
obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua
graça até quando Sua tarefa em vocês estiver finalmente
terminada naquele dia em que Jesus Cristo voltar” –
Filipenses 1:6 (BV)

Introdução
Você já percebeu que não existem atalhos para chegar à maturidade? Precisamos de vários anos
para chegar à idade adulta, e é necessária toda uma estação para que uma fruta cresça e
amadureça. O mesmo se dá com o fruto do Espírito. O desenvolvimento do caráter cristão não
pode ser apressado. O crescimento espiritual, assim como o físico, requer tempo. Enquanto nos
preocupamos em crescer rapidamente, Deus se preocupa em que cresçamos fortes. Deus vê a
nossa vida desde a eternidade e para a eternidade – então, Ele nunca está com pressa.
Confiemos na promessa: “aquele que começou boa obra em vós há de completá-la” – Fp 1:6.
De fato, crescer é um processo lento e gradual. Tornar-se semelhante a Cristo é a jornada de
uma vida. E essa jornada envolve acreditar (pela adoração), pertencer (pela comunhão) e
transformar-se (pelo discipulado). Deus quer que todos os dias você se torne mais parecido com
Ele: “Você começou a viver uma nova vida, na qual está sendo feito de novo e se tornando como
aquele que o criou” – Colossenses 3:10.
 Por que demora tanto tempo?
Existem várias razões:
 Aprendemos lentamente – É comum termos de aprender uma lição dez, vinte, trinta vezes
para realmente captá-la. A história de Israel demonstra quão depressa nos esquecemos das
lições que Deus nos ensina e a rapidez com que retornamos aos velhos padrões de
comportamento. Precisamos de reiteradas explicações.
 Temos muito a desaprender – É necessário o trabalho duro de abrir mão de velhos hábitos
e substituí-los por novos. A Bíblia chama isso “despir-se do velho homem e revestir-se do
novo homem” (Rm 13:12, Ef 4:22-28, Cl 3:7-10). Ainda que tenha recebido uma natureza
inteiramente nova no momento da conversão, você ainda preserva os velhos hábitos,
padrões e práticas que precisam ser eliminados e substituídos.
 Temos medo de, humildemente, encarar a verdade sobre nós mesmos – a verdade nos
liberta, mas com frequência nos torna, antes de tudo, infelizes. O medo do que poderíamos
descobrir se encarássemos honestamente os defeitos de nosso caráter nos mantém
aprisionados, negando a realidade. Somente quando permitimos que Deus brilhe a luz de
sua verdade sobre nossas faltas, fracassos e traumas é que podemos começar a trabalhar
neles. Uma postura de humildade fará toda a diferença.
 Bons hábitos levam tempo para se desenvolver – Só há uma maneira de desenvolver os
hábitos do caráter semelhante ao de Cristo: praticá-los – e isso leva tempo! Não existem
hábitos instantâneos. Paulo exortou Timóteo: “Pratique essas coisas. Dedique sua vida a
elas, para que todos possam ver seu progresso” – 1 Timóteo 4:15.
À medida que você cresce em direção à maturidade espiritual, existem várias formas de
cooperar com Deus durante o processo:
1. Creia que Deus está operando em sua vida, mesmo quando você não o sente
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“Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu” – Ec 3:1.
Uma outra tradução diz: “Tudo na terra tem seu próprio tempo e sua própria estação”. Na vida
espiritual, também existem estações. Às vezes você terá uma curta e intensa explosão de
crescimento (estação da primavera), seguida por um período de estabilidade e provações
(outono e inverno).
E quanto aos problemas, hábitos e mágoas que você gostaria de eliminar miraculosamente? Não
há nada de errado em orar por um milagre; mas, não fique decepcionado se a resposta vier por
meio de uma mudança gradual. Devemos pensar como o apóstolo, em Filipenses 3:12-14:
“Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição; mas prossigo para conquistar aquilo para
o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado; mas
uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim
estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus”.

2. Mantenha um caderno ou um diário com as lições aprendidas
Não se trata de um diário dos acontecimentos, mas de um registro do que você aprendeu. Anote
os discernimentos e lições de vida que Deus lhe ensina sobre Ele, sobre você, sobre a vida, sobre
relacionamentos e sobre tudo o mais. Registre-os para que você possa revisá-los, relembrá-los e
passá-los para a próxima geração (Salmo 102:16-18). A razão pela qual devemos reaprender as
lições é que as esquecemos. Reler seu diário espiritual regularmente pode lhe poupar muito
sofrimento e desgosto desnecessários. A Bíblia diz: “Por esta razão, importa que nos apeguemos,
com mais firmeza, às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos” – Hebreus 2:1.
3. Seja paciente com Deus e consigo mesmo
Talvez você se sinta frustrado com o progresso aparentemente lento que está fazendo na vida.
Não se esqueça de que Deus nunca é apressado, mas é sempre pontual. A Bíblia é cheia de
exemplos de como Deus usa longos processos para desenvolver o caráter, especialmente nos
líderes. Ele levou oitenta anos para preparar Moisés, incluindo quarenta no deserto. Por 14 600
dias Moisés ficou esperando e matutando: “Será que está na hora?”. Mas Deus continuava
dizendo: “Ainda não”.
Quando Deus quer fazer um cogumelo, ele o faz da noite para o dia; mas quando quer fazer um
carvalho gigante, leva cem anos. Grandes almas são desenvolvidas através de lutas, tempestades
e períodos de sofrimento. Tenha paciência com o processo. Tiago aconselhou: “Não tentem se
desviar de nada prematuramente. Deixem as coisas acontecerem, para que vocês se tornem
maduros e desenvolvidos” – Tiago 1:4 (A Mensagem).
Conclusão
Não desanime! Quando Habacuque ficou deprimido por achar que Deus não estava agindo
rápido o suficiente, Deus lhe disse: “Essas coisas que planejei não acontecerão porém
imediatamente. Devagar, firmemente, e com certeza, vai se aproximando o tempo em que a
visão será cumprida. Se parecer demorar muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer
mesmo! Seja paciente! O cumprimento dessa promessa não vai chegar nem um dia atrasado!” –
Hc 2:3 (BV).
Lembre-se de quanto você já passou, não de quanto terá de passar. Você não está onde quer
ainda, mas também não está onde costumava estar. Anos atrás, algumas pessoas usavam um
broche com as letras PFSPDANCAODEM... Significava: “Por favor, seja paciente. Deus ainda não
concluiu a obra dele em mim”. Deus também ainda não concluiu a obra dele em você; então
continue em frente. Até mesmo a lesma alcançou a arca por perseverar!
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