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Crescendo no Senhor

Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua jus-

tiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.

Mateus 6.33

Quando eu era menino, ansiava crescer fisicamente. A cada 

dia da minha infância, desejava desesperadamente adquirir 

a forma física adequada para competir nos esportes com os 

garotos grandes! Até mesmo depois de atingir uma boa estatura, 

permaneci me exercitando todos os dias para desenvolver meu 

corpo a fim de continuar competindo.

Por outro lado, não me sentia tão motivado quanto ao esforço 

mental. Meus pais não tiveram uma boa educação formal, por 

isso, ficavam satisfeitos com minhas aprovações em qualquer 

matéria na escola. De modo surpreendente, apesar de todo o meu 

esforço para ser bem-sucedido na área física, eu me sobressaí 

no campo intelectual.

Além de mencionar essas áreas, gostaria de testemunhar sobre 

a minha vida espiritual, a qual teve início quando eu tinha apenas 

seis anos. Ela fora uma magnífica ascendência com poucos, ou 
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nenhum, tombos. No entanto, não posso afirmar isso. É triste 

admitir, mas meu amadurecimento nesses primeiros anos foi 

uma montanha-russa com altos e baixos. E a queda continuou no 

começo da fase adulta, causando sérios efeitos no meu casamento.

Compartilharei mais a respeito do meu amadurecimento e 

das maneiras de crescer no Senhor no decorrer deste capítulo. 

Porém, em comparação ao esforço físico, assevero (e você deve 

concordar) ser o crescimento espiritual mais exigente.

Desenvolver o espírito requer uma força extraordinária. No 

entanto, meu amigo, as recompensas são grandes, em especial, se 

tratando de ser marido. Este é o ponto deste livro. Observaremos 

os meios para o crescimento no Senhor e como isso nos concede 

especial ajuda para nossa vida, nosso casamento e nossa família.

Enquanto lê este livro, tenha em mente: não importa qual a 

sua idade ou há quanto tempo está casado, no momento em que 

você estiver firme no Senhor, o seu matrimônio será impactado, 

aperfeiçoado e fortalecido de maneira positiva!

Prioridades
Se você é como a maioria dos homens e maridos, então, com 

certeza, é extremamente ocupado. Todos os dias, está fora, 

trabalhando e perseverando. Ao chegar à sua casa, mais tarefas 

o esperam: cuidar de seu lar e de suas finanças. Além disso, caso 

tenha filhos, você apenas troca de papel e tenta ser um bom pai. 

Com todas essas responsabilidades, é fácil assumir não ter tempo 

para o fortalecimento espiritual.

Bem, meu novo amigo, essa é a razão pela qual esse tópico é 

o primeiro a ser estudado a respeito do significado de ser Um 

marido segundo o coração de Deus. Por quê?
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O crescimento espiritual determina as prioridades. O 

espírito maduro é a chave para tudo o que é importante em sua 

vida. Esse foi o ensinamento de Jesus aos Seus seguidores há dois 

mil anos para não ficarem ansiosos, mas, sim, viverem. Portanto, 

não vos inquieteis, dizendo: Que comeremos? Que beberemos? 

Ou: Com que nos vestiremos? (Mt 6.31). De fato, tais coisas são 

necessárias, porém não devem ser nossa prioridade.

O nosso crescimento espiritual é importante. Cristo prosseguiu 

dizendo para não nos preocuparmos com as necessidades de cada 

dia da vida, mas, sim: Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino 

e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas (v. 

33). Em outras palavras, você deve buscar uma vida na qual seu 

espírito cresça seguindo as prioridades de Deus. Então, amigo, 

Ele proverá para você e para a sua família. Isso é promessa do 

Altíssimo! Busque ao Senhor e tenha todas as coisas! Busque 

o mundo e perca tudo (ver Lucas 9.25). A escolha certa parece 

bastante óbvia.

Priorizemos o essencial e as coisas  

secundárias serão acrescentadas;

Priorizemos as coisas secundárias e perderemos tanto  

as coisas essenciais quanto as secundárias.1

O crescimento espiritual promove a pureza. Além de 

determinar as prioridades do homem, crescer no espírito também 

transforma sua pureza. Na passagem de Salmo 119.9a, o salmista 

questiona: De que maneira poderá o jovem guardar puro o 

seu caminho? Dentre todas as perguntas que os homens já me 

fizeram, a sua maioria estava relacionada a como ser puro. Com 

CresCendo no senhor
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tudo o que acontece em nosso mundo nos dias de hoje, os homens 

cristãos estão passando por tempos difíceis para se manterem 

íntegros, assim como para possuírem pensamentos virtuosos e 

desenvolverem hábitos puros.

No entanto, isso não é algo novo. A tentação e o pecado nos 

cercam desde o início da história. Deus conhece a nossa luta. 

Na realidade, o Pai sofreu primeiro esses mesmos problemas na 

pessoa de Seu Filho, Jesus Cristo (ver Hebreus 2.17,18). Por isso, 

Ele garante sermos vencedores. Como? No Salmo compartilhado, 

encontramos a resposta no mesmo versículo, com o seguinte 

conselho: Observando-o segundo a tua palavra (v. 9b). A vitória 

é nossa se e quando nos voltarmos a Deus e a Sua Palavra, isso 

acontece quando crescemos no espírito por meio da oração, do 

estudo da Bíblia e da obediência. O salmista prossegue com sua 

resposta nos versículos seguintes: De todo o coração te busquei; 

não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração 

as tuas palavras, para não pecar contra ti (Sl 119.10,11).

Você luta para ser puro? Em caso afirmativo, saiba que não 

está só. Segundo a Bíblia, é normal o homem ser tentado (ver 1 

Coríntios 10.13). Ninguém está imune à tentação sexual ou à gama 

de outros pecado (ver v. 12). Porém, há esperança!

Conforme relata 1 Coríntios 10, Deus nos providenciou o escape 

(v. 13). E qual seria? Crescer no Senhor e na Sua graça! Ao estarmos 

firmes no Pai, obtemos os recursos espirituais a fim de lutarmos 

e vencermos nas áreas de nosso conflito, estejam relacionadas às 

tentações físicas como a luxúria, ou a outros como o orgulho, a 

avareza ou ira.

Não sejamos como o homem rico sobre o qual li no jornal. Ele 

tinha todos os meios necessários para viver bem, porém era 
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extremamente miserável para utilizá-los, portanto, morreu de 

fome. Deus lhe concedeu recursos, meu amigo. Descubra quais 

são e, em seguida, utilize-os para conquistar a vitória na batalha 

pela pureza.

O crescimento espiritual gera discernimento. Ao longo deste 

livro abordarei o tema a respeito da liderança – como esposo e 

pai, além das muitas áreas de sua vida. Um homem segundo o 

coração de Deus conhece os próprios objetivos, a maneira como 

alcançá-los e como ser capaz de liderar sua esposa e seus filhos. 

Isso é possível pois o marido guiado pelo Senhor tem a sabedoria 

e o discernimento do Pai celestial.

De onde o cristão adquire tal conhecimento e sensatez? das 

Escrituras. Eu acho que você sabe a resposta: Por qual motivo a 

sabedoria espiritual é importante? Para que não mais sejamos 

como meninos, agitados de um 

lado para outro e levados ao redor 

por todo vento de doutrina, pela 

artimanha dos homens, pela astúcia 

com que induzem ao erro (Ef 4.14). 

Nossas esposas, nossas famílias e 

nossas igrejas precisam de homens 

justos com discernimento a fim de 

lidar com a vida e com as questões 

no âmbito espiritual. Obtemos esta 

maturidade conforme crescemos no 

pleno conhecimento do Filho de Deus, 

à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de 

Cristo (v. 13b). Chamamos esse amadurecimento de semelhança 

a Cristo cujo significado é viver e agir assim como Ele fez.

Crescer no Senhor 
é essencial para 

tornar-se um 
homem puro, com 
prioridades certas 
e com percepção 

espiritual.

CresCendo no senhor
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Não precisamos somente de discernimento para compreender 

a Bíblia, mas também de sabedoria para as decisões diárias 

tomadas como maridos, pais, empregados e chefes. Uma vez mais, 

é necessário ter um espírito maduro. A carta aos Hebreus lamenta 

a falta de crescimento espiritual em alguns cristãos judeus.

Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo 

ao tempo decorrido, tendes, novamente, necessidade de 

alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios 

elementares dos oráculos de Deus; assim, vos tornastes 

como necessitados de leite e não de alimento sólido. 

Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente 

na palavra da justiça, porque é criança. 

hebreus 5.12,13

Cristo está falando com você e comigo, por meio dessa mesma 

mensagem, pois Ele Se preocupa com a nossa maturidade assim 

como o fez há dois mil anos com Seus seguidores. Nós, como 

maridos cristãos, precisamos ser mestres das coisas espirituais – 

se não verbalmente, então, no mínimo, com nossa vida.

De qual maneira uma pessoa corrige a falta de maturidade? 

Como amadurecer ao ponto de tomar decisões sábias e justas?

Mais uma vez, encontramos a resposta no livro de Salmos:

Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles 

que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas 

para discernir não somente o bem, mas também o mal.

 hebreus 5.14
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Crescer no Senhor é essencial para tornar-se um homem puro, 

com prioridades certas e com percepção espiritual. Oro para que 

você reconheça tal fato e percorra o caminho rumo à maturidade 

do espírito. Eu me sinto como o apóstolo João quando escreveu 

para os seus leitores: Não tenho maior alegria do que esta, a de 

ouvir que meus filhos andam na verdade (3 Jo 1.4). No entanto, 

caso seus olhos ainda não tenham sido abertos para a importância 

de crescer no Senhor, espero e oro para que entenda a absoluta 

necessidade do amadurecimento do espírito. 

Decidindo crescer
Um dos meus personagens favoritos no Antigo Testamento 

é Josué. Por quê? Ele foi um grande homem e fez as escolhas 

certas em importantes decisões no decorrer de toda a sua vida. 

Por exemplo:

h  Josué era um homem de muita coragem, em especial, 

quanto a pressão da sociedade! Ele escolheu ir contra a 

opinião da maioria e, ao lado de Calebe, apresentou um 

relato positivo a respeito da Terra Prometida na qual foi 

dito aos israelitas para entrarem, ainda que lá habitassem 

gigantes (ver Números 14.6-9)!

h   Josué era um homem de grande fé. Ele confiou que Deus 

derrotaria os habitantes da Canaã. Dez dos homens envia-

dos para espiar o lugar retornaram com histórias sobre gi-

gantes e descreveram a si mesmos como gafanhotos perto 

daquela gente. Todavia, Josué e Calebe tinham fé em Deus 

e declararam: Se o SENHOR se agradar de nós, então, nos 

CresCendo no senhor
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fará entrar nessa terra e no-la dará, terra que mana leite 

e mel (Nm 14.8). Essa decisão lhes concedeu o privilégio de 

ser os únicos de sua geração a entrar na Terra Prometida. 

Todos os demais tiveram pouca fé e não fizeram a escolha 

correta. Deus relata que os dois homens perseveraram em 

seguir ao SENHOR (Nm 32.12b).

h   Josué foi um homem de grande integridade. Mesmo no fim 

de sua longa vida de servidão, ainda decidia por si mesmo 

e por sua família adorar o Senhor, e não os falsos deuses. 

Além disso, com a força de sua fé, ele chamou outros 

para também se submeterem a esse exemplo, exortando: 

Escolhei, hoje, a quem sirvais (Js 24.15b).

Você deve perceber a razão pela qual Josué foi essa figura- 

-chave no Antigo Testamento e o motivo de minha admiração. 

Constantemente, ele tomava decisões difíceis, porém corretas, a 

fim de servir a Deus e não seguir o mundo e suas atrações.

Precisamos responder ao desafio de escolhermos a quem 

servir. Josué, líder de uma nação, incluiu sua família em seu 

compromisso: Eu e a minha casa serviremos ao SENHOR 

(v. 15d). Meu amigo, devemos ser determinados como esse 

homem. Mais uma vez, crescer no Senhor ajudará a fortalecer 

sua persistência em ser um marido justo se levantando contra 

a sociedade má, afastando sua família do mundo e servindo 

juntos a Cristo. Talvez, este seja um bom momento para pedir 

a determinação de Josué, faça isso enquanto lê minha oração 

pessoal de compromisso. Torne-a também a sua prece!
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Querido Pai celestial – Deus que abençoou Josué por sua 

escolha de honrá-Lo e segui-Lo – faça deste momento 

um novo início para mim. A partir de hoje, minha vida 

refletirá mais do Senhor... buscarei a Sua justiça de todo 

o meu coração... assumo o compromisso diário de crescer 

no meu relacionamento com o Seu Filho, meu Salvador, 

o Senhor Jesus Cristo. Amado Senhor, o meu desejo é 

ser exemplo de esposo e líder, amar de modo sacrificial e 

servir sem egoísmo. Quero me tornar um marido segundo 

o Seu coração. Amém.

Colhendo as bênçãos de Deus
Há pouco tempo, li a seguinte sátira: se você não gosta daquilo 

que está colhendo, mude o que está plantando. Talvez, haja coisas 

erradas em sua casa e em seu casamento, isso está afetando o seu 

crescimento espiritual ou a falta dele. Desse modo, com todas as 

pressões da família e do trabalho, você parece não se adequar ao 

crescimento do Senhor. Então, continue lutando. 

Amigo, eu acabei de descrever como era a minha vida há 

alguns anos. Plantava egoísmo e gratificação pessoal, vivendo 

pela ambição. Meu objetivo era ser um executivo bem-sucedido de 

uma grande empresa. Estava isolado, fazendo minhas próprias 

coisas e, acredite em mim, Deus não fazia parte dessa equação! 

Minha vida e meu casamento estavam colhendo frustração e 

desgosto. Minha esposa estava prestes a me deixar.

No entanto, pela graça divina, obtive a mudança e nos tornamos 

um casal cristão. Nosso matrimônio tornou-se de Cristo. Com a 

ajuda do Senhor, mudei aquilo que estava plantando, por assim 

dizer. Porém, confesso não ter sido fácil. Se um dia colhia uma 

CresCendo no senhor
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saca de sementes boas, no outro ela estava repleta de sementes 

ruins. Contudo, como eu desejava crescer, comecei a plantar 

ajuda. Desse modo, encontrei homens capazes de me discipular e 

de me ensinar o significado de ser um marido segundo o coração 

de Deus. Aos poucos, parei de ser egoísta buscando gratificação 

pessoal e vivi cada vez mais para Jesus Cristo.

Enquanto crescia no Senhor e aprendia a como amar minha 

esposa, Deus nos abençoou. Ele proveu, assim como diz Efésios 3.20b: 

Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos!

O casamento é uma grande invenção divina. Além disso, um 

matrimônio onde o homem deseja 

amar sua companheira como Cristo 

amou a Igreja é um testemunho 

verdadeiro da realidade da fé cristã. 

Entretanto, não é fácil ter um 

relacionamento honrando o Nome 

de Jesus Cristo. Caso deseje um 

assim, então, assim como eu, você 

terá de trabalhar por isso.

O Pai deseja derramar bênçãos sobre seu matrimônio. Mas, 

irmão, o Senhor abençoará você e o seu casamento quando seguir 

os planos dEle. Você deve ter firmado alguns compromissos 

significativos enquanto lia este capítulo. Oro para que tenha se 

comprometido a crescer em Cristo. Esse é o ponto de onde devemos 

partir. Exigirá trabalho, entretanto, quantas bênçãos o aguardam!

Como está o seu coração?
Você pode ou não ter lido o meu livro A man after God’s own 

heart [Um homem segundo o coração de Deus]2, no qual desafio 

O Senhor 
abençoará você e 
o seu casamento 
quando seguir os 

planos dEle.
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todo o tempo o leitor a sondar o seu coração. O título foi retirado 

da descrição do rei Davi feita por Deus, conforme está escrito em 

Atos 13.22. Davi nem sempre foi o homem que deveria ter sido, 

porém, no mais íntimo de seu coração, o Senhor podia ver seu 

desejo de segui-Lo.

Retomando o mesmo ensinamento daquele livro, pergunto: 

como está o seu coração? Você deseja, de verdade, progredir 

espiritualmente? Anseia seguir o Altíssimo e os Seus 

mandamentos? Essas são perguntas difíceis, mas devem ser 

feitas e respondidas. Diga neste exato momento: sim ou não?

Você pode querer dizer sim, mas, talvez, esteja pensando: não 

consigo ter essa vida perfeita! Já tentei, mas acabei tropeçando 

e caindo. Não posso ser perfeito. Bem, irmão, tenha calma! Não 

estou falando sobre perfeição. Davi não era perfeito e nem eu sou. 

Na realidade, ninguém é (ver Romanos 3.23), pois o único homem 

primoroso foi Jesus Cristo, o Filho de Deus (ver Hebreus 4.15). Eu 

me refiro ao progresso. Sim, você e eu tropeçamos e caímos vez ou 

outra. Contudo, o servo do Senhor – o marido segundo o coração do 

Pai – se levanta do chão quando está caído, busca o perdão e segue 

em frente. Mesmo se der dois passos para frente e um para trás, 

ainda assim está progredindo! Isso é crescimento espiritual!

Uma vez mais, como está o seu coração? Talvez, esteja 

inclinado ao Pai e às coisas dEle. Acredito que deseje ser um 

esposo segundo o coração de Deus, sei disso pois também quero 

essas coisas. Então, sigamos juntos neste estudo, aprendendo 

a amadurecer nosso espírito, desse modo, também podemos 

crescer à medida da estatura da plenitude de Cristo (Ef 4.13c).

Ao longo deste livro, continuaremos analisando esse tópico vital 

relacionado ao crescimento no Senhor, considerando as pequenas 

CresCendo no senhor
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coisas que você e eu podemos fazer e suas influências em nosso 

matrimônio, mas, por agora, lembre-se... 

quando você amadurece no Senhor,

 cresce em sua capacidade de ser um marido justo,

  em sua capacidade de ser um bom pai,

   e em sua capacidade de liderar.

    Então...

...buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua 

justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.

Mateus 6.33
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1. Leia a sua Bíblia todos os dias.
Caso leia a Palavra apenas dez minutos por dia, em um 

ano você a terá lido por inteiro. Logo, decida a hora e 

escolha o lugar. Comece em Gênesis ou em Mateus. 

Não importa o início apenas leia! Deve ser uma leitura 

regular e sistemática de toda a sua Bíblia. Nenhuma 

outra obra é viva, e eficaz [...] apta para discernir os 

pensamentos e propósitos do coração (Hb 4.12c). Deixe 

Deus agir em sua vida e em seu casamento enquanto lê 

e medita na Palavra.

2. Vá a igreja toda a semana.
Obviamente, não se trata de algo pequeno, pois a casa do 

Senhor é parte essencial da vida cristã. É o lugar onde você 

e sua família podem adorá-Lo em comunidade, aprender 

a verdade bíblica com pastores e professores talentosos, 

ter comunhão com outros cristãos e casais, bem como 

ministrar seus dons espirituais. É possível exaltá-Lo em 

qualquer lugar, mas o Senhor estabeleceu a igreja como 

um local específico para isso (ver Hebreus 10.25). Se você é 

capaz de trabalhar cinco dias na semana, por que não ir à 

casa de Deus uma vez em sete dias?

Pequenas coisas que fazem
uma grande diferença

CresCendo no senhor
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3. Visite uma livraria cristã.
Peça ao Senhor para lhe indicar quais livros são úteis para o 

atual estágio de sua vida e de seu relacionamento. Em seguida, 

vá à livraria cristã mais próxima e pergunte onde fica a seção 

de livros voltados a homens. Procure também a seção de casais, 

onde encontrará obras voltadas para a sua relação conjugal. 

Dê uma olhada nos títulos e, com devoção, selecione os mais 

interessantes. Além disso, talvez seja a hora de atualizar a sua 

Bíblia para uma versão de estudo com notas explicativas. Ou, 

caso tenha dificuldade de entender a linguagem bíblica antiga, 

encontre uma tradução com uma escrita mais fácil.

4. Procure um mentor.
Se você já teve um personal trainer ou um coach, sabe o quanto 

eles foram úteis em seu treinamento físico ou profissional. 

Bem, um discipulador ou mentor pode ser tão útil em seu 

treinamento espiritual quanto eles. Você tem consciência de 

que deve crescer no espírito e melhorar seu casamento, no 

entanto, não sabe ao certo quais atitudes tomar. Um mentor 

pode ajudá-lo com isso. Encontre alguém que tenha passado 

por essa situação antes, uma pessoa sábia e madura nas coisas 

do Senhor capaz de ajudá-lo a intensificar seu progresso como 

cristão e esposo. Lembre-se: Como o ferro com o ferro se afia, 

assim, o homem, ao seu amigo (Pv 27.17).

5. Matricule-se em uma classe bíblica ou em um grupo 
de estudo da Bíblia.

Deus concedeu à Igreja pastores e mestres, com vistas ao 

aperfeiçoamento dos santos (Ef 4.11c,12a). Esses homens 
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são dotados do Espírito Santo, estudaram e se prepararam 

para ensinar a Palavra e assisti-lhe em seu crescimento. 

De modo geral, a quantidade de pessoas em um grupo 

de estudo ou classe é pequena, tornando a participação 

menos intimidadora e lhe proporcionando mais liberdade 

para fazer perguntas. Além do mais, a fim de obter mais 

benefícios, por que você e sua esposa não se matriculam em 

uma classe bíblica ou em um grupo de estudo para casais?

6. Ore por sua esposa.
A oração é uma disciplina espiritual. Ao falar com Deus, 

você reconhece o fato de Ele ser um participante ativo em 

sua vida. Separe um momento todos os dias para orar, isso 

fortalecerá seu espírito sustentando o seu casamento e 

impactando sua esposa.

Você concordará que sua mulher é uma senhora ocupada. 

Ela faz uma gama de coisas e também possui inúmeros 

papéis e responsabilidades. Além disso, é a principal razão 

das coisas boas em sua vida. Logo, por que você não ora 

pelo crescimento, pela proteção e pela pureza da pessoa 

mais especial em sua vida? Não importa se ela for uma 

boa mãe, sogra ou tia, você pode ser a única pessoa que 

ora regularmente por sua preciosa esposa. Peça-lhe uma 

foto dela, em seguida, coloque-a em sua mesa no trabalho 

ou próximo ao seu computador. Sempre quando seus olhos 

virem de relance o rosto dela sorrindo, lembre-se de orar 

pelas coisas que ela faz durante o dia.

1Apud MARTINDALE, 1998, p. 468.
2GEORGE, 2002.
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