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LIÇÃO 4 
Quer Crescer? 

 
Nesta Lição Estudará... 
Alimente a sua alma diariamente. 
Descanse no Senhor. 
Evite as doenças: Mantenha a limpeza. 
Evite as doenças: Não ingira veneno. 
Exercício Espiritual. 
 
     Agora precisa crescer espiritualmente. Como é que vai conseguir este crescimento? Da mesma 
maneira que as crianças crescem fisicamente: 

• Alimentar-se bem. 
• Descansar o suficiente. 
• Evitar as doenças. 
• Fazer exercício. 

 
     O Senhor deu-lhe uma nova vida, e agora deve fazer a sua parte para desenvolver esta vida. 
Alimente a sua alma, descanse nas promessas de Deus, faça o possível para evitar as influências 
maléficas e pratique os exercícios espirituais encontrados na Palavra de Deus. Ao fazer isto, crescerá 
espiritualmente e desfrutará sempre daquela “vida em abundância” que Deus reserva para os Seus 
filhos. 

Para Fazer 
 

1 Para crescer espiritualmente deve... (Escolha quatro respostas) 
 a) manter limpa a sua alma. 
 b) fazer exercício espiritual. 
 c) ouvir as novelas na rádio. 
 d) descansar no Senhor. 
 e) alimentar a sua alma. 
 f) evitar o trabalho pesado. 
 g) fazer penitência. 
 
ALIMENTE A SUA ALMA DIARIAMENTE 
     A conversa com Deus alimenta a sua alma, Deus fala consigo através da Sua divina Palavra e você 
fala com Ele em oração. 
 
“Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra 
que sai da boca de Deus” (Mateus 4:4). 
 
“Desejai afectuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que, 
por ele, vades crescendo” (1 Pedro 2:2). 
 
     A Palavra de Deus, a Bíblia é o leite espiritual que devemos beber com frequência. Acha que a 
Bíblia é um livro difícil de compreender? Antes de fazer a sua leitura bíblica diária, peça ao Senhor 
que esclareça tudo ao seu pensamento. Não hesite em fazer perguntas ao seu pastor e a outros crentes 
mais maduros. 
     Aproveite todas as oportunidades para adquirir mais ensino bíblico na Escola Dominical, nos 
cultos da igreja e por meio de estudos como este que está a fazer agora. Também pode alimentar a sua 
alma com literatura evangélica. 
     Quer crescer rapidamente no Senhor? Alimente-se bem! Deve ler pelo menos um capítulo por dia 
do Novo Testamento. Esta parte da Bíblia ensina-nos sobre o nosso Senhor Jesus Cristo e como nós 
devemos viver como crentes neste mundo. É bom memorizar versículos bíblicos de que gosta muito 
ou que lhe são de ajuda especial. Assim ganhará mais apetite pela Palavra de Deus. 
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“Oh! quão doces são as tuas palavras ao meu paladar! mais doces que o mel à minha boca... Oh! quanto 
amo a tua lei! é a minha meditação em todo o dia” (Salmos 119:103, 97). 
 

Para Fazer 
 

2 Para crescer espiritualmente deve alimentar a sua alma de... (Escolha duas respostas) 
 a) debates sobre a religião. 
 b) leitura bíblica e oração. 
 c) frango com arroz. 
 d) leitura de literatura evangélica. 
 
3 Não quer assinar a seguinte promessa? 
      Senhor, eu prometo, com a Tua ajuda, ler uma parte da Tua Palavra todos os dias da minha  

vida. Se não puder ler, citarei de memória versículos bíblicos ou pedirei que alguém me leia a  
Bíblia. Alimentarei sempre a minha alma da Tua Palavra. 

 
 (Nome) _____________________________________   (Data) ______________________ 
 
DESCANSE NO SENHOR 
     Sente-se débil demais para realizar aquilo que Deus quer? Evidentemente não consegue entrada no 
céu pelos seus próprios méritos ou tentativas. Está a caminho do céu por ser filho de Deus; é o seu Pai 
celestial que o está a guiar e a mostrar o caminho. Ele cuidará de si. Deixe que a sua fé descanse 
plenamente nas promessas deste Deus vivo e poderoso! 
     Já experimentou incerteza nos seus primeiros passos com o Senhor? Resvalou ou caiu, chegando 
depois a pensar que não vale a pena tentar andar? Anime-se com a lembrança de que o seu Pai, que 
lhe deu esta nova vida, está a segurar a sua mão e há-de mantê-lo de pé. Portanto, descanse na Sua 
presença. Entregue-se totalmente a Deus diariamente em oração, confessando a sua fraqueza e 
pedindo-Lhe a força necessária para vencer todas as tentações. 
  
“Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias: correrão, e 
não se cansarão; caminharão, e não se fatigarão” (Isaías 40:31). 
 
     Sente-se perturbado pelos problemas da vida? Tem medo? Sente-se desanimado por causa do 
excesso de trabalho? Deve descansar nos braços do Senhor para que tais preocupações, temores e 
desalento não atrofiem o seu crescimento espiritual. 
     Sabe como obter este descanso? Utilize a sua fé, acredite no que Deus prometeu, e olhe sempre 
para Ele em vez de para os seus problemas. Nisto consiste a fé. 
 
“Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei” (Mateus 11:28). 

 
“Não andeis, pois, inquietos, dizendo: Que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos 
vestiremos? (Porque, todas estas coisas os gentios procuram.) Decerto vosso Pai celestial bem sabe 
que necessitais de todas estas coisas; mas, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas 
estas coisas vos serão acrescentadas” (Mateus 6:31-33). 
 
     Reserve uma parte de cada dia para a oração e a leitura bíblica, as quais ajudá-lo-ão a encontrar, 
em Deus, o repouso que tanto deseja. Ao orar, deixe todos os seus problemas nas mãos de Deus, 
sabendo que Ele saberá fazer o melhor. 

Para Fazer 
 
4 Reflicta sobre Isaías 40:31. 
 
5 Leia três vezes Mateus 11:25, 28 e Mateus 6:31-33. 
 
6 Peça a Deus que o ajude a descansar nos Seus braços, sem se preocupar com nada. 
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EVITE AS DOENÇAS: MANTENHA A LIMPEZA 
     Tal como as mães que tentam manter os seus filhos bem limpos e longe dos perigos da doença, o 
nosso Pai celestial quer manter-nos afastados das coisas que podem sujar as nossas almas e causar 
doenças espirituais. Quando Ele o salvou, lavou todos os seus pecados e deu-lhe um coração bem 
limpo. É importante mantermos os nossos corações limpos diante do Senhor, se queremos permanecer 
espiritualmente sadios. 
     Deixe que o Senhor o acompanhe sempre e que seja o seu guia. Afaste-se da lama e da sujidade 
das diversões indecentes e da vida imoral. Não vá onde percebe que o Senhor não iria. Mantenha-se 
limpo nos seus pensamentos, palavras e acções. 
 

Para Fazer 
 

7 Os crentes preferem abster-se de diversões indecentes e práticas imorais porque...  
 (Escolha duas respostas) 
 a) Deus não quer que eles se divirtam. 
 b) Querem manter as suas almas limpas para ficarem bem sadios espiritualmente 
 c) Deus quer que fiquem isentos de conversas, pensamentos e acções erradas. 
 
“Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus” (Mateus 5:8). 
 
     Se deixar a sua mente demorar-se em pensamentos indecentes, a sua alma ficará contaminada e a 
sua vontade enfraquecida; cairá com facilidade no pecado. 
     Mas como controlar os seus pensamentos? Enchendo a sua mente de bons pensamentos! Leia a 
Bíblia, pensando bem no que está a ler. Peça a Deus que afaste de si os maus pensamentos. Pode orar: 
“Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal”. Mas a sua responsabilidade não termina aí. 
Se não quiser pecar, não deve brincar com a tentação. 
     Se quiser manter limpos os seus pensamentos, não leia livros sujos; não veja fotografias 
indecentes, nem dê ouvidos a casos escabrosos. 
 
“Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, 
Rocha minha e Libertador meu!” (Salmos 19:14). 

 
Para Fazer 

 
8 Uma pessoa pode controlar os seus pensamentos? 
 a) Sim, com a ajuda de Deus. 
 b) Não, sempre pensará em tudo o que vier à sua mente. 
 c) Claro, todos podem controlar os seus pensamentos. 
 
9 Já teve que lutar contra os maus pensamentos?        
 
10 Decore o Salmo 19:14, fazendo deste versículo a sua oração pessoal. É boa ideia repeti-la 
  diariamente, quando estiver a orar. 
 
     É mais fácil entregar-se totalmente a Deus do que servi-Lo parcialmente. Não brinque com o 
pecado. Afaste da sua vida qualquer impedimento à sua saúde espiritual. 
 
“Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de 
Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado... Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e 
justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça” (1 João 1:7, 9). 
 
     O sangue de Jesus Cristo limpa-nos dos actos e pensamentos maus. 
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EVITE AS DOENÇAS: NÃO INGIRA VENENO 
     Certas atitudes e sentimentos constituem veneno para o nosso corpo e alma. O ódio, a 
preocupação, a inveja, a ira, as suspeitas, o medo, o ressentimento e a impaciência podem causar 
indigestão, úlceras, problemas cardíacos e outras doenças. Estes sentimentos estrangulam a nossa vida 
espiritual e criam problemas de toda a espécie. Outros venenos são: o orgulho, o egoísmo, a 
incredulidade e a teimosia. Estes tiram a alegria do crente e deixam a alma fraca, doentia e 
descontente. Peça a Deus todas as manhãs que o livre de ingerir qualquer destes venenos durante o 
dia. 
     Se se sentir fraco ou doente de espírito, lembre-se de que Jesus é o Sumo Médico. Apresente-Lhe o 
seu pedido em oração e Ele dar-lhe-á saúde espiritual, física e mental. 
 

Para Fazer 
 

11 O ódio, o ressentimento e a excessiva preocupação... (Escolha duas respostas) 
 a) podem causar doenças. 
 b) não podem ser tirados do nosso coração. 
 c) constituem veneno para o corpo e a alma. 
 d) são bons para a saúde. 
 
EXERCÍCIO ESPIRITUAL 
     O corpo fortalece-se por meio do exercício físico e a alma fortalece-se mediante o trabalho 
espiritual na vinha do Senhor. Desde o primeiro dia da sua nova vida, há muitas coisas que pode fazer 
para mostrar a sua gratidão ao Senhor pela Sua grande salvação. À medida que vai crescendo 
espiritualmente, aprendendo mais da Palavra do Senhor, Ele dar-lhe-á mais oportunidades e 
responsabilidades na Sua obra. 
     Alguns destes exercícios espirituais são: falar com os outros acerca de Jesus, orar em favor deles, e 
convidá-los a visitar a sua igreja. Ao assumir a sua parte de trabalho da sua congregação e ao lutar 
contra o pecado, ficará cada vez mais forte no espírito. 
 

Para Fazer 
 

12 Alguns exercícios espirituais são: (Escolha duas respostas) 
 a) falar aos outros de Jesus 
 b) debater com aqueles que desdenham do evangelho. 
 c) convidar os seus conhecidos para os cultos da igreja. 
 d) correr 100 metros. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


