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Conecte-se com a Palavra1

Escolha um horário que lhe seja conveniente, de pre-
ferência antes do amanhecer, e um lugar onde esteja a 
sós. Comece com uma breve oração, pedindo para en-
contrar na Bíblia algo que o ajude a viver melhor. Em 
seguida, leia atentamente o capítulo do dia. Termine 
com outra oração, dando graças pelas bênçãos recebi-
das, confessando seus pecados e fraquezas; peça por 
suas necessidades e interceda pelas necessidades de 
outros. Procure dedicar entre 10 a 15 minutos, diaria-
mente, nesta “conversa” com Deus.

Faça a leitura do Evangelho de Jesus segundo João, 
do capítulo 1 a 7. Leia um capítulo por dia e não se 
esqueça de anotar na caixa correspondente.

Tudo era alegria naquela casa, porque ali nasceria 
um menino. Os pais esperavam entusiasmados; as 
irmãs estavam muito contentes, porque teriam um 
irmão menor. Quando nasceu o bebê, houve gran-

de alegria, mas, com o passar dos dias, não se observava nele cresci-
mento. Seu desenvolvimento estava comprometido e o menino quase 
não crescia, além de ter muita difi culdade para ingerir alimentos. A 
situação se agravou a tal ponto que, após um ano, seu corpo parecia 
ser de um bebê de cinco meses. Aos dois anos, o menino não falava, 
nem caminhava, suas pernas eram muito pequenas para sustentá-lo. 
Seu coração também não cresceu. O médico disse que ocorreu má for-
mação em seu estômago e coração, causada pela não ingestão correta 
dos alimentos, o que impossibilitou seu crescimento. Infelizmente, o 
menino veio a falecer.a

A necessidade de crescimento na vida cristã se refl ete nesta história. 
Sim, porque você acabou de nascer para uma nova vida. Agora você 
é uma nova criatura e precisa se alimentar e crescer um pouco, a cada 

“Toda a Escritura é inspirada por 
Deus e útil para o ensino, para a repreensão, 
para a correção, para a educação na justiça.”  

2 Timóteo 3.16 

Um pouco a
cada dia



2Você percebeu que uma criança normal necessita realizar algumas 
atividades, para crescer. Da mesma maneira, se deseja crescer em sua 
vida espiritual, é necessário que realize algumas tarefas.

Relacione os verbos encontrados no quadro de letras do exercício 
anterior com atividades necessárias ao crescimento espiritual:

a. ___________ Estudo aprofundado da Bíblia.
b. ___________ Compartilhar com outros as experiências que teve.
c. ___________ Comenzar a servir en cosas sencillas en la iglesia.
d. ___________ Começar a servir em coisas simples na igreja.
e. ___________ Distinguir entre las enseñanzas bíblicas y las que no lo son.

Segundo Mateus 4.4, o que mais precisa uma pessoa para cres-
cer, além do pão?  __________________________________________
_______________________

De acordo com 2 Timóteo 3.16, a Palavra é útil para fazer quatro 
coisas. Descubra-as:

rasinen ________________

endrperere _______________

rigrocir ________________

trunsiir ________________

Qual é o outro alimento importante para crescer espiritualmente, 
segundo 1 Tessalonicenses 5.17? _______________________________

Em nome de quem devemos orar (João 14.13-14)?   ______________

___________________________________________________________

2222 Mãos à obra

a. Recebe alimentos sólidos        
__ __ __ __ __

b. Começa a se comunicar 

    __ __ __ __ __ __

c. Primeiros movimentos com 
as pernas  __ __ __ __ __ __

d. Movimenta-se de um lado para 
outro

__ __ __ __ __ __ __

e. Sabe quem são as pessoas 
conhecidas 

   __ __ __ __ __ __ __ __ __

Reserve uma hora e faça um compromisso com o Senhor. Este com-
promisso incluirá ler a Bíblia e orar todos os dias. Também tome um 
caderno para anotar os ensinamentos que tem aprendido e as dúvidas 
que surgiram.

Ore para que Deus o fortaleça e o ajude a ser constante nas atividades 
espirituais. Tenha em mente que, quanto mais você se alimentar das coi-
sas de Deus, mais sua fé será fortalecida. Aceite este desafi o e comece 
amanhã mesmo. Você perceberá a diferença.

Você precisa saber que sua vida vale muito; por isso 
deve empenhar-se em crescer saudavelmente. É im-
portante reservar tempo para o estudo da Bíblia e 
oração, da mesma maneira que faz para se alimentar e 
dormir. Na medida em que você se alimenta bem, cres-

cerá com saúde e sua vida será saudável e abençoada. 
Lembre-se: é importante crescer um pouco a cada dia.

dia, até se tornar um cristão maduro na fé. Para experi-
mentar um crescimento normal, uma criança tem que 
aprender a comer, caminhar e se comunicar. Os fi lhos 
de Deus devem fazer exatamente as mesmas coisas, 

se é que desejam crescer de forma saudável em sua 
vida espiritual. O Novo Testamento chama os novos 

convertidos de “crianças”. Isto sugere a idéia de que existe 
semelhança entre o alimento que uma criança precisa, para que seu 
corpo cresça com saúde, e o alimento espiritual que cada um precisa, 
para seu desenvolvimento natural como cristão. A isto chamamos de 
crescimento espiritual.

Vamos fazer um exercício. Descubra, em meio às letras, quais são 
as características de uma criança que cresce normalmente:


