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Conselhos Adultos para
Crianças em Cristo
(9:23–30; 22:17–21)

Q

uando Jesus falou a Nicodemos, Ele
comparou o processo de conversão
com o nascimento. Ele disse ao chefe
judeu: “Se alguém não nascer de novo, não pode
ver o reino de Deus” (João 3:3; cf. João 3:5;
1 Pedro 1:22, 23). O Novo Testamento refere-se
aos cristãos recém convertidos como “crianças
em Cristo” (1 Coríntios 3:1; veja também Hebreus
5:13)1 . Como crianças em Cristo, os cristãos recém
convertidos estão sujeitos a todos os perigos e
deleites dos filhos recém nascidos.
Na lição anterior, vimos o “processo de novo
nascimento” de Saulo de Tarso (mais conhecido
como apóstolo Paulo) 2 . Nesta apresentação,
continuaremos estudando Atos 9, olhando para
os primeiros dias de Saulo como recém convertido3 . A partir deste relato, extrairemos alguns
“conselhos adultos para crianças em Cristo”.
VALORIZE SUA FAMÍLIA
(9:19, 20, 26–28, 30)
Um médico certa vez me disse que os bebês
são naturalmente inclinados a morrer. Diferente
de algumas criaturas recém nascidas, os bebês
humanos requerem uma atenção contínua. Para

suprir esse cuidado constante, Deus proveu a
família. A taxa de mortalidade de cristãos recém
convertidos é muito maior do que a de bebês. Para
fortalecer e encorajar crianças em Cristo, Deus
proveu uma outra família — a igreja4 . Paulo
falou da “casa de Deus, que é a Igreja do Deus
vivo” (1 Timóteo 3:15). Em vez de “casa de Deus”,
uma tradução diz “família de Deus”5 .
Conheço filhos que não dão valor a suas
famílias6 . Infelizmente, também conheço cristãos
que não valorizam completamente a família
espiritual providenciada por Deus. Os recém
convertidos precisam valorizar a igreja e aproveitar essa provisão do Senhor.
Os que não reconhecem a importância da
igreja precisam olhar mais de perto para a
conversão de Saulo. Quando apareceu ao perseguidor na estrada de Damasco, Jesus disse:
“Saulo, Saulo, por que me persegues?” (9:4; grifo
meu). Saulo não havia perseguido Jesus pessoalmente; mas, sim, os discípulos de Jesus (8:1–3).
Quando alguém maltrata um dos discípulos de
Jesus, está maltratando Jesus. Deixe-me desenvolver essa linha de raciocínio um passo adiante.
Especificamente, Saulo perseguia a igreja. Em
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Ambas as passagens usam o termo “criança” num sentido negativo porque seus destinatários não haviam crescido
como cristãos. Não há nada de errado em se começar a vida como uma criança; mas há muita coisa errada em se permanecer
criança pelo resto da vida! 2 Como na lição passada, usarei novamente ambos os nomes: Saulo e Paulo. 3 Ocasionalmente, vou
me referir aos discípulos de Cristo como “cristãos”, embora essa designação não apareça antes de 11:26. 4 Cada pessoa salva
é acrescentada à igreja (veja as notas a 2:41, 47, na lição “Como Três Mil Foram Salvos!”). 5 William F. Beck, “The New
Testament in the Language of Today” (“O Novo Testamento na Linguagem de Hoje”). (Grifo meu.) Alguns pensam que
“casa de Deus” em 1 Timóteo 3:15 significa “templo”, mas no contexto “casa” (de oikos) no v. 15 certamente significa o mesmo
que nos vv. 4, 5 e 12. No corpo dessa passagem, Paulo comparou a família de Deus com as famílias dos líderes da igreja.
6
Se for apropriado, observações sobre como demonstrar o reconhecimento do valor da família física podem ser acrescentadas.
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Atos 8 lemos: “Naquele dia, levantou-se grande
perseguição contra a igreja... Saulo, porém,
assolava a igreja” (vv. 1, 3; grifo meu). Em suas
epístolas, Paulo reforçou que havia perseguido a
igreja. “Persegui a igreja de Deus” (1 Coríntios
15:9); “sobremaneira perseguia eu a igreja de
Deus e a devastava” (Gálatas 1:13). Em Filipenses
3:6 Paulo referiu-se a si mesmo como “perseguidor da igreja”. E Jesus disse que Saulo estava
perseguindo a Ele. A conclusão é que não se pode
separar Jesus da Sua igreja!7
Quando Saulo foi batizado, ele foi acrescentado pelo Senhor à igreja8 e, instantaneamente,
foi aceito na comunhão da congregação de
Damasco. (Posso imaginar uma porção deles
presentes no batismo9 de Saulo, envolvendo-o
com abraços, quando ele saiu da água, cumprimentando-o com um “seja muito bem vindo,
irmão Saulo!”) Após ele ser batizado, somos
informados do seguinte: “Então, permaneceu
em Damasco alguns dias com os discípulos” (v.
19b). “E logo pregava, nas sinagogas, a Jesus” (v.
20a). Uma razão para essa criança em Cristo ter
tido a coragem de pregar foi porque havia sido
encorajado pelos seus novos irmãos em Cristo!
Mais tarde, em Damasco, quando a vida de Saulo
estava em perigo, sua família espiritual veio
resgatá-lo (v. 25).
Depois que Saulo saiu de Damasco para o seu
próprio bem, voltou imediatamente a Jerusalém.
Lá ele quis estar novamente cercado de irmãos
no Senhor. Lemos o seguinte: “Tendo chegado a
Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos”10 (v. 26a). A palavra grega traduzida por
“juntar-se” ou “reunir-se” significa literalmente
“colar ou cimentar”11 . Saulo queria fazer parte da
comunhão congregacional de Jerusalém. Isso era
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tão importante que a língua original diz “ele
continuou tentando” juntar-se com os discípulos.
Anteriormente, enfatizamos que ninguém
pode juntar-se à igreja do Senhor, mas, sim, ser
acrescentado à igreja pelo Senhor (2:41, 47).
Todavia, depois de ser acrescentado ao corpo
universal da igreja do Senhor, o novo convertido
pode (e deve) “juntar-se” a uma congregação local.
Todo cristão deve ser um membro ativo de uma
congregação local12 . Era isso que Saulo queria
ser. Quando ele foi batizado em Damasco,
naturalmente tornou-se parte da congregação
local de lá — como geralmente acontece a quem
é batizado13 . Quando foi a Jerusalém, ele não se
tornou automaticamente parte daquela congregação; mas ele queria ter comunhão com aqueles
irmãos, de modo que começou a buscar aceitação
como membro.
Vimos a importância da igreja universal, a
igreja pela qual Jesus morreu14 . A igreja local
também é importante. De fato, as únicas expressões viáveis e visíveis da igreja universal são as
congregações locais. Quando Paulo escreveu suas
cartas, ele não se dirigiu a eles como “a igreja
universal”, mas escreveu para congregações
específicas em lugares específicos (1 Coríntios
1:2; 2 Coríntios 1:1; Gálatas 1:2; 1 Tessalonicenses
1:1; 2 Tessalonicenses 1:1).
A importância da congregação local é enfatizada muitas vezes no Novo Testamento. Em
Apocalipse, Cristo é identificado como “o que
anda no meio dos sete candeeiros de ouro”, que
são “as sete igrejas [congregações]” da Ásia (2:1;
1:4, 20). Se possível, todos nós precisamos estar
sob os cuidados de um presbitério (Hebreus
13:17)15 , mas os presbíteros velam apenas pelas
congregações locais16 . Não podemos estar sob os

Visto que muitos hoje em dia depreciam a igreja, pode-se estender este ponto quanto for necessário. 8 Novamente, veja
as notas a 2:41, 47. 9 Suponho que Ananias fosse capaz de eliminar qualquer desconfiança que os irmãos pudessem ter. 10 A
NVI traz a palavra “reunir-se”. 11 W.E. Vine, Merrill F. Unger e William White, Jr., Vine’s Complete Expository Dictionary of
Old and New Testament Words (“Dicionário Expositivo Completo de Palavras do Antigo e Novo Testamentos de Vine”).
Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1985, p. 334. (Grifo meu). Esta é a palavra traduzida por “unirá” em Mateus 19:5. Para
outros usos da palavra, veja Lucas 15:15; Atos 5:13; 10:28. 12 A designação “membro” vem de Romanos 12 e 1 Coríntios 12,
onde os cristãos individuais são comparados aos membros do corpo físico: os pés, as mãos, os olhos, os ouvidos, etc. Ser
“membro” de uma congregação local não significa ter o nome incluso na “relação de membros”, mas ser uma parte funcional
dessa congregação. Fazer parte do corpo de membros de uma congregação significa expressar o desejo de trabalhar nessa
congregação. 13 Ocasionalmente uma pessoa é batizada longe de casa e planeja fazer parte da congregação onde mora.
14
Vejas notas a 20:28 na lição “Um Sermão para Pregadores, Presbíteros e Outros Pecadores”. 15 Não é necessário uma
congregação ter presbíteros para estar de acordo com a Bíblia, mas toda congregação deve estar se mobilizando rumo à
seleção de homens qualificados o mais rápido possível (Tito 1:5). Mesmo que não haja presbíteros numa congregação, nós
ainda precisamos ser responsáveis para com alguém. Ser parte de uma congregação local pode ajudar a prover esse senso de
responsabilidade. 16 Novamente, veja as notas a 20:28.
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cuidados de presbíteros sem que sejamos membros de uma congregação local.
Ao mudar de cidade, todo cristão deve fazer
como Saulo: encontrar uma congregação do povo
do Senhor17 o quanto antes possível, e deixá-los
saber, de alguma forma18 , que ele “juntar-se a”
esse grupo de cristãos!
Inicialmente, os cristãos de Jerusalém foram
relutantes em aceitar Paulo 19 ; mas, quando
Barnabé demonstrou um interesse pessoal por
ele e testemunhou em seu favor, então ele foi
aceito por todos (v. 27). A partir daí ele pôde
circular livremente entre os cristãos (v. 28) e
usufruir a comunhão com eles. Mais tarde, quando teve de fugir de Jerusalém (assim como fugiu
de Damasco), foram novamente seus irmãos em
Cristo que lhe salvaram a vida (vv. 29, 30).
Obviamente, Saulo valorizava sua família
espiritual, a igreja. Espero que você valorize a
sua!
APRENDA A FALAR (9:20–22, 27–29; 26:20)
As crianças têm de aprender a falar. Algumas
aprendem rápido; outras aprendem um pouco
mais devagar. Como ficamos entusiasmados
quando elas falam as primeiras palavras! Quando
vejo como Saulo começou a “falar”, recordo-me
de nossa primeira filha, Cynthia. Ainda muito
pequena, Cindy tentava imitar qualquer palavra
que ouvisse (“hipopótamo”, “rinoceronte”, qualquer uma). Ela gostava tanto de falar que, às
vezes, achávamos por bem “explicar” isso. “Ela
herdou esse dom”, dizíamos. “Afinal, o pai dela
é um pregador e a mãe é uma mulher!”
Quando Saulo “nasceu de novo”, ele começou
a falar imediatamente — frases completas —
sobre Jesus. Não sabemos em que dia da semana
ele foi batizado, mas, no sábado seguinte, ele
estava presente na sinagoga: “E logo pregava,
nas sinagogas, a Jesus, afirmando que este é o

Filho de Deus” (9:20). Quando Paulo se mostrou
na sinagoga, os presentes ficaram animados, mas
não surpresos20 . Era uma honra terem presente o
famoso erudito e zelote judeu. Quando chegou a
hora da lição, a pessoa incumbida disso deve ter
se virado para Saulo, dizendo: “Irmão, se tiver
alguma palavra de exortação para nós, por favor
diga!” (Veja 13:15.) Sem dúvida, os ouvintes
esperavam um discurso sobre como os cristãos
estavam destruindo a pureza da fé judaica. Em
vez disso, ouviram um sermão sobre Jesus como
o Filho de Deus!
Pela primeira vez, Jesus foi pregado como “o
Filho de Deus” no Livro de Atos21 . Jesus aparecera
a Saulo na estrada para Damasco22 como o Filho
de Deus e Saulo queria que todos soubessem
dessa grande verdade. O termo “Filho de Deus”
tornou-se um tema central nos escritos apostólicos23 .
Os presentes ficaram atônitos diante da
mensagem, mas ficaram mais atônitos diante do
mensageiro. Lemos o seguinte: “Ora, todos os
que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é
este o que exterminava em Jerusalém os que
invocavam o nome de Jesus e para aqui veio
precisamente com o fim de os levar amarrados
aos principais sacerdotes?” (9:21).
Com o passar dos dias, Saulo continuou a
“pregar ousadamente em nome de Jesus” (9:27).
“Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e
confundia os judeus que moravam em Damasco,
demonstrando que Jesus é o Cristo” (9:22). A
palavra “demonstrando” é a tradução de um
termo grego composto, que significa literalmente
“juntar, unir, ligar”. Paulo citou referências do
Antigo Testamento ao Messias e as comparou
com fatos da vida de Jesus24 . A “junção” dessas
duas fontes constitui uma prova poderosa de
que Jesus era o Messias!
Saulo fez mais do que declarar que Jesus era
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Temos um problema que Saulo não teve: não existiam denominações naqueles dias; mas elas existem hoje, por isso
precisamos primeiro nos certificar de que a congregação em questão adere aos princípios da Palavra de Deus. 18 Veja o artigo
suplementar “Juntando-se a uma Congregação Local”. 19 Isto mostra que não é necessário aceitar, automaticamente, toda e
qualquer pessoa na comunhão da congregação local. Mas, a menos que haja uma razão justa para agir ao contrário,
geralmente os indivíduos que foram batizados de acordo com a Bíblia (e, conseqüentemente, foram acrescentados à igreja
do Senhor) são aceitos. 20 Devem ter ficado surpresos por ele ter se recuperado do problema na vista tão rápido, mas não
devem ter ficado surpresos por vê-lo. As sinagogas de Damasco haviam sido seu destino (9:2). 21 De fato, é a única vez que
a expressão aparece em Atos, embora Paulo tenha usado parte do termo em 13:33. 22 Isto não é dizer que o termo “Filho de
Deus” foi usado em relação ao aparecimento de Cristo, mas Jesus apareceu como Aquele que falava do céu, i.e., como a
presença de Deus! 23 Paulo usou o termo por volta de quinze vezes em suas epístolas. 24 Para exemplos dessas linhas de
raciocínio de Paulo, veja Atos 13:6–14; 17:1–3, 10.
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o Messias; disse a seus colegas judeus que, assim
como ele, eles precisavam mudar de partido!
Declarou ele: “aos de Damasco... que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras
dignas de arrependimento” (26:20; grifo meu).
Os primeiros dias de Saulo em Damasco
estabeleceram o padrão para seu ministério.
Quando foi a Jerusalém, “pregou ousadamente
em nome do Senhor” (9:28) e “falava e discutia
com os helenistas [em suas sinagogas25 ]” (9:29).
Ao prosseguir em suas viagens, o método do
apóstolo era ir sempre primeiro a uma sinagoga26
— e sua mensagem era sempre que “Jesus... é o
Filho de Deus” (9:20; veja 1 Coríntios 2:2; Gálatas
6:14).
O exemplo de Saulo é digno de imitação por
parte de todo cristão recém convertido. Vimos
que, primeiro, ele começou a falar imediatamente.
De fato, não puderam fazê-lo calar! Em segundo
lugar, ele começou a falar onde ele estava. É sempre
mais difícil falar àqueles que conhecemos antes
de nos tornarmos cristãos, mas Saulo começou
com aqueles que melhor o conheciam. Em terceiro
lugar, ele falou o que sabia. Talvez ele tenha
falado por inspiração do Espírito Santo, quando
começou a pregar; talvez não27 . Independente
disso, ele também tinha uma história para contar!
Em quarto lugar, o centro de sua história era
sempre Jesus Cristo e o que Este fizera por ele!
Façamos agora as seguintes aplicações:
1) Todo novo convertido começa imediatamente
a falar de Jesus aos outros. “Um discípulo quieto
é, em termos, uma contradição”28 . 2) Todo novo
convertido começa “onde está” a falar de Jesus
aos outros. Os que melhor o conhecem podem
ficar atônitos, como ficaram os judeus quando
Saulo começou a pregar! (Cf. 1 Pedro 4:4.)
3) Todo novo convertido precisa falar o que sabe.
Ele pode não saber muito, mas sabe em que crê e
o que fez para tornar-se cristão. De início, ele
pode dizer isso — e depois pode aprender mais.
4) Todo novo convertido precisa manter Jesus

como o centro de sua mensagem.
Muitas vezes nossas expectativas para com
os novos convertidos são pequenas demais — e
por isso ficamos surpresos quando eles as
superam! Não temos tantas expectativas para as
crianças? Esperamos que cresçam, que aprendam
a andar e falar — e fazemos o possível para
estimular o seu desenvolvimento. Vamos também estimular os novos convertidos, de todas as
formas possíveis, a começarem a expressar imediatamente sua nova vida em Jesus.
SABOREIE SUA COMIDA (9:22)
Uma chave principal que precisamos enfatizar para toda criança em Cristo é a necessidade
de crescer. Crescer “na graça e no conhecimento
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo”
(2 Pedro 3:18). Se o crescimento é lento ou rápido
não é tão importante quanto se ele está acontecendo. Se um recém convertido não cresce, ele
morre.
Atos 9:22 diz que “Saulo... se fortalecia e
confundia os judeus” (grifo meu). “Fortalecerse” contrasta com o versículo 19, que observa o
seguinte após o batismo de Saulo: “depois de terse alimentado, sentiu-se fortalecido”. Primeiro,
o corpo de Saulo foi fortalecido; depois, sua alma
foi fortalecida. Como a oposição a Saulo aumentou, sua força também precisou aumentar — e
aumentou. A NVI traz “Saulo se fortalecia cada
vez mais”.
Lucas não contou como Saulo aumentou em
força, mas sabemos que um fator determinante
foi o aumento do conhecimento do apóstolo a
respeito de Jesus 29 . Pedro escreveu: “desejai
ardentemente, como crianças recém-nascidas, o
genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja
dado crescimento para salvação” (1 Pedro 2:2;
grifo meu; veja também Hebreus 5:12–14). Saulo
recebeu seu conhecimento a respeito de Jesus em
dois dias.
A maneira mais importante pela qual Saulo

25
Cf. 6:9. 26 Ele ia primeiro a uma sinagoga se o local tivesse uma, e geralmente tinha. Uma exceção disso está na obra
de Paulo em Filipos, em Atos 16. 27 Em algum momento, Paulo recebeu o batismo do Espírito Santo (ou seu equivalente),
capacitando-o a fazer “os sinais de um verdadeiro apóstolo”, que incluíam “sinais e prodígios e poderes miraculosos”
(2 Coríntios 12:12), e dando-lhe a capacidade de impor as mãos sobre cristãos concedendo-lhes dons miraculosos (Atos 19:1–
7). Lucas não diz quando Saulo recebeu o batismo do Espírito Santo (ou seu equivalente), se foi durante os acontecimentos
de Atos 9 ou mais tarde. Provavelmente, Saulo falou por inspiração nas sinagogas de Damasco, “confundindo os judeus”, mas
não sabemos com certeza. 28 Rick Atchley, “A Man Without a Congregation” (“Um Homem sem Congregação”), sermão
pregado na igreja de Cristo de Southern Hills, em Abilene, Texas, Estados Unidos, em 22 de setembro de 1985. 29 Um outro
fator certamente foi o fato dele possuir o Espírito.
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recebeu seu conhecimento foi uma revelação direta
do Senhor. Posteriormente, explicou ele:
Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o
homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi
de homem algum, mas mediante revelação de
Jesus Cristo... nem subi a Jerusalém para os que
já eram apóstolos antes de mim, mas parti para
as regiões da Arábia... (Gálatas 1:11, 12, 17) 30 .

Na estrada para Damasco, Saulo recebeu a
revelação de que Jesus havia ressuscitado e era o
Messias, e também a revelação do que Jesus
esperava dele. Não sabemos quando nem onde
Saulo recebeu o resto de sua revelação especial.
Uma possibilidade é sugerida pelas palavras:
“parti para as regiões da Arábia” (Gálatas 1:17).
A Arábia era uma vasta região desértica, ao leste
de Damasco, que atingia o leste do rio Eufrates e
o sul do Mar Morto31 . Em algum momento do
seu ministério inicial, Saulo saiu de Damasco e
passou um tempo na Arábia, antes de regressar
a Damasco32 . Muitos comentaristas crêem que
isto ocorreu, primeiramente, para um propósito
de reflexão (um “retiro espiritual”)33 , enquanto
outros pensam que o propósito primeiro foi de
pregação (como fizera em Damasco). Como a
Bíblia não nos diz por que Saulo foi para a Arábia
ou o que ele fez lá, nada podemos assegurar a
respeito. No mínimo, é possível que, durante
esse período, ele tenha recebido algumas das
muitas “visões e revelações” que, mais tarde,
mencionou em 2 Coríntios 12:1.
Independente de quando e onde Saulo tenha
recebido a revelação do Senhor, ela compreendeu
a vida e o ensino de Jesus. Posteriormente, ele
escreveu: “Porque eu recebi do Senhor o que
também vos entreguei: que o Senhor Jesus, na
noite em que foi traído, tomou o pão” (1 Coríntios
11:23; grifo meu)34 . Os doze apóstolos originais
foram primeiramente ensinados por Jesus e
depois foram testemunhas da ressurreição (Atos
1:21, 22). A experiência de Paulo reverteu a ordem

dos fatos: primeiro ele foi uma testemunha e
depois foi ensinado por Jesus35 .
Em segundo lugar, Paulo aumentou seu
conhecimento aprendendo com os outros. Ao
escrever aos gálatas, ele enfatizou que não visitou os apóstolos, de imediato: “Decorridos três
anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me
com Cefas [outro nome para Pedro36 ] e permaneci com ele quinze dias” (Gálatas 1:18). Você
não gostaria de ter estado com Pedro e Saulo
quando partilharam suas experiências e o que
conheciam a respeito de Jesus? Posso ver lágrimas rolando pelos seus rostos, quando Pedro
contou que negou o Senhor e quando Saulo
recordou o sofrimento que infligiu sobre o povo
de Deus.
Para uma criança em Cristo crescer forte,
deve ser alimentada com a Palavra de Deus. A
Bíblia nos supre com o que a revelação direta e as
informações pessoais supriram Paulo. Mais tarde,
ele disse a Timóteo que “as sagradas letras...
podem tornar-te sábio para a salvação em Cristo
Jesus” (2 Timóteo 3:15). Ele comparou as Escrituras a uma ferramenta e desafiou o jovem pregador
a aprender a usar bem sua ferramenta, para ser
“um obreiro que não tem de que se envergonhar,
que maneja bem a palavra da verdade” (2 Timóteo
2:15).
Poucas sugestões a recém convertidos são
mais vitais do que esta: estude, estude e estude a
Palavra de Deus! Imite os nobres cristãos de
Beréia, que “receberam a palavra com toda a
avidez, examinando as Escrituras todos os dias”
(17:11). Estude a Bíblia por sua conta: separe um
período regularmente para o estudo bíblico; use,
se quiser, um programa ou roteiro de estudo.
Igualmente, aproveite cada oportunidade para
aprender. Como cristão, você faz parte da família
de Deus. Freqüente fielmente as aulas bíblicas e
os cultos de adoração com seus irmãos em Cristo,
e estude com eles. Aprenda a saborear sua comida
espiritual!

30

Em Gálatas 1:11–24, Paulo falou do tempo em que se tornou Cristão. Esses versículos serão usados nesta lição para
suplementar a informação de Atos 9. 31 Veja o mapa na lição “Um Homem Bom que Estava Perdido!”. 32 Gálatas 1:17b. Este
versículo encaixa tanto em 9:22 e 9:23 como em qualquer outro versículo. 33 Alguns levam em consideração que o Monte Sinai
estava na porção no extremo sudeste da Arábia (Gálatas 4:25) e sugerem que Saulo fez uma peregrinação espiritual até o
Sinai como Moisés e Elias, mas não temos provas de tal viagem. 34 O relato de Paulo a respeito de Jesus instituindo a Santa
Ceia foi anotado antes dos Evangelhos registrarem o evento. 35 Portanto, em nada era ele inferior a qualquer outro apóstolo
(2 Coríntios 12:11). 36 João 1:42.
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CONCLUSÃO
Encerremos esta lição, agora, fazendo um
auto-exame. Pergunte a si mesmo: “Que tipo de
progresso tenho tido como cristão?” Paulo
escreveu estas tristes palavras a cristãos que não
tinham crescido espiritualmente como deveriam:
“Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a
espirituais e sim... como a crianças em Cristo.

Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido;
porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda
agora podeis” (1 Coríntios 3:1, 2).
É bom nascer como criança; é trágico permanecer como criança. Se o seu auto-exame sincero
revela que você não tem crescido como deveria,
tome a decisão de “crescer em tudo naquele que
❖
é a cabeça, Cristo” (Efésios 4:15).
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