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Você deseja alcançar a maturidade espiritual? Deseja crescer? Isso
envolve sair da zona de conforto. Qual é sua zona de conforto hoje?
Temos sido cristãos sinceros ou temos usado máscaras para exigir dos
outros comportamentos que nem nós estamos dispostos a praticar?
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Se achegar a Deus é tão necessário quanto o ar para respirar. Quanto
temos dedicado da nossa vida, do tempo do nosso dia, a buscá-lo? Esse
tempo é de qualidade? Nós O desejamos ardentemente? Há algo que
rouba de nós esse desejo?

Quanto tempo você aguentaria sem respirar debaixo da água? O que
aconteceria se fosse além desse tempo?

Pedro destaca que todos nós temos áreas frágeis na nossa vida, e que
precisamos trabalhar nelas para podermos crescer. Tem alguma área da
sua vida que impede você de amadurecer?

APRENDER

APLICAR

Vamos crescer!
SENTIR

O normal da vida é desejarmos crescer. Há alguma coisa errada em nós
se isso não estiver no nosso coração. A falta de crescimento, de
desenvolvimento é devastadora.
No texto de 1 Pedro 2, encontramos o caminho para crescer
espiritualmente. Devemos deixar de praticar muitos comportamentos que
são mais dignos de crianças do que de homens e mulheres maduros na
fé. Mas não conseguiremos fazer isso por nossa própria força.
Vamos retomar a pergunta do começo e pensar com atenção. Com
certeza, cada um de nós é consciente do que conseguiria aguentar
debaixo da água sem respirar. Se fôssemos além desse tempo,
procuraríamos desesperadamente colocar nossa cabeça para fora da
água, para pegar o ar.
Se queremos crescer na nossa vida espiritual, amadurecer como
cristãos, precisamos buscar a Deus com a mesma intensidade com a que
procuraríamos por ar para respirar. Somente assim, deixaremos de nos
comportar como crianças na fé e poderemos começar a crescer.

REFLETIR
Pedro fala sobre despojar, desejar e se achegar. Do que você hoje
precisa se despojar?

A imaturidade surge por falta de alimento. Então precisamos seguir o que
a Palavra nos ensina: “Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo;
clamem por ele enquanto está perto” - Isaías 55.6.
Dediquem um tempo à oração encima do texto de Efésios 4.22-24:
“Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do
velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem
renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado
para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da
verdade”.

