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PALAVRA PARA GENTE GRANDE
Ef 4:13 Até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da 
estatura completa de Cristo, 
Acredito que todos nós tivemos um sonho de “CRESCER” em estatura... Hoje o nosso crescimento é diferente, pensamos 
em crescer na Familia, Intelecto, Estudo, Trabalho... Tudo isto é valido, pois estamos sempre querendo CRESCER... Mais 
o que me trouxe a atenção, foi lembrar-se de quando criança, olhar os adultos como verdadeiros gigantes!

Se perguntar hoje; Quantos aqui desejam CRESCER em alguma area de sua vida? Acredito que todos nós! Seria Unanime 
a resposta... Então Cresca! DEUS Tem um Sonho de te ver somo “gente grande”, “adulto espiritual” “Maduro”! Não é um 
desejo do coração de DEUS ficar uma vida inteira trocando suas fraudas... Precisamos Crescer!

Creio que muitos se lembram de uma musica de crianças que diz: “Comer Comer, Comer Comer, é o Melhor para poder 
Crescer”... Para CRESCER eu preciso me alimentar da PALAVRA de DEUS! O Crescimento está associado a 
ALIMENTO, Como crescer se não nos alimentamos corretamente? E também comendo “posrcarias”!

Você deseja Crescer? Olha o que diz o Texto Efesios 4: 14 Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em 
roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. 15 Antes, 
seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, Quando Cresco, um dos sinais é: Deixo 
de ser menino, de ser criança, e não sou levado por qualquer bla bla bla... Começo a seguir a VERDADE, QUE É JESUS! 
16 Do qual todo o corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, 
faz o aumento do corpo, para sua edificação em amor. 17 E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais 
como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Eu preciso como “gente grande” está bem ajustado ao 
corpo... Não levado pelas idéias de qualquer um, tendo apenas a arrogância da mente!

Uma criança o que ela acha pelo chão ela coloca na boca, lançando isto dentro de seu organismo. Uma pessoa madura não 
procede assim, ela tem um lugar certo para comer, se alimentar, e você tem se chama JESUS! Olha ainda o que continua 
dizer: 18 Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu 
coração; 19 Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda 
a impureza. 20 Mas vós não aprendestes assim a Cristo, 21 Se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está 
a verdade em Jesus;

Jesus quer te ver crescendo nEle também... Deixando de ser criança! Preciso então me alimentar da PALAVRA de JESUS, 
e deixar algumas atitudes do passado... 22 Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe 
pelas concupiscências do engano; 23 E vos renoveis no espírito da vossa mente; 24 E vos revistais do novo homem, que 
segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. 

Existem algumas atitudes que não poderá mais existir na minha nova vida, vida adulta Espiritual... Então você precisa 
tomar decisões rapidas, pra logo! Não ficar adiando... Responda algo em seu coração; Como você vai crescer se ainda está 
envolvido(a) em Mentiras e enganos? O Vs 25 diz para DEIXAR!  25 Por isso deixai a mentira, e falai a verdade cada um 
com o seu próximo; porque somos membros uns dos outros. 26 Irai-vos, e não pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa 
ira. 27 Não deis lugar ao diabo.  Quantos aqui teriam coragem de emprestar a sua casa para ser um ponto de venda de 
drogas? Quantos aqui emprestariam a sua Cama para que prostitutas usassem para toda sorte de prostituição!?  Como 
emprestar algo santo que é o vosso corpo a vossa vida, para que o diabo faça uso! Quando você Mente você está abrindo a 
sua “casa” para o DIABO! 28 Aquele que furtava, não furte mais; antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, 
para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. 29 Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a 
que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. 30 E não entristeçais o Espírito Santo de 
Deus, no qual estais selados para o dia da redenção. 31 Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia e toda a 
malícia sejam tiradas dentre vós, 32 Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns 
aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo.

Crescer espiritualmente requer RESPONSABILIDADES... Preciso assumir deveres sérios diante de Cristo! Acabe com seu 
Play Graude, Um dia Paulo disse isso: Quando eu era Menino... Falava como menino... Quando passei a ser Homem, 
ACABEI COM AS COISAS DE MENINO... 

Não espere DEUS fazer aquilo que é PARA VOCÊ FAZER! CRESÇA!

No amor de Cristo JESUS! Paistor Adão Brasileiro


