UPGRADE ESPIRITUAL
“Cresçam...”(2 Pedro 3:18)
Upgrade é uma expressão inglesa formada por duas palavras: up (para cima) e
grade (estágio) e significa atualização, subir para um nível mais elevado ou
aperfeiçoamento. Originalmente a expressão nasceu no mundo da computação e
tecnologia e indicava uma atualização de algum produto para uma versão mais recente
que corrigia problemas encontrados na versão anterior ou simplesmente trazia mais
recursos para o utilizador. Com o tempo o termo foi ganhando espaço em outros
ambientes e hoje é usado para identificar qualquer aperfeiçoamento.
Ao ler a Bíblia mais uma vez no ano de 2010 fiz questão de anotar todas as
vezes em que Deus nos exorta ou desafia a crescermos, amadurecermos, vencermos
ou melhorarmos. Fui percebendo que do Gênesis ao Apocalipse esse é um tema
comum que em alguns momentos é dirigido a personagens bíblicos e em outros ao
povo de Deus. No Novo Testamento ele se torna um padrão para o cristão e sua
ocorrência atinge a marca de mais de uma centena de exortações ao crescimento.
Nasceu então em meu coração o desejo de preparar uma série de mensagens que
falasse exatamente sobre o crescimento espiritual, o amadurecimento, a vitória sobre
o pecado e outras idéias relacionadas diretamente a isso. Foi aí que me veio o tema:
Upgrade Espiritual. Cristãos precisam subir para níveis mais elevados na fé e no
relacionamento com Deus. Precisam de aperfeiçoamento, atualização, superação e
crescimento. Upgrade me pareceu um termo abrangente o bastante para tratar de
toda essa dinâmica Bíblica que mostra que a vida cristã deve ser vivida em plenitude,
considerando a possibilidade de sermos melhores em nosso relacionamento com Deus
e com as pessoas.
Há muitos cristãos que nunca experimentaram um upgrade de sua vida com
Deus. São os mesmos crentes de 20, 30 ou 50 anos atrás. Não cresceram na fé nunca
vivenciaram um amadurecimento que lhes fizesse melhores cristãos. Para esses o
imperativo Bíblico “cresçam” (2 Pedro 3:18) parece não existir. Apesar de terem
aceitado a Jesus como Senhor e Salvador continuam com um comportamento
reprovável, com ausência de frutos na vida cristã e com uma coleção de pecados
própria de quem nunca amadureceu espiritualmente. Esse comportamento se deve
exatamente à falta do aperfeiçoamento. Muitos crentes ainda estão em um nível mais
elementar da fé cristã por falta de crescimento espiritual. Lhes falta o desejo de serem
melhores, de vencerem determinados pecados, de terem mais profundidade no
relacionamento com Deus e de se tornarem exemplo de maturidade e crescimento
espiritual a outros.
Upgrade espiritual é antes de mais nada um despertamento de fé e
consciência. É o reconhecimento pleno de que precisamos crescer espiritualmente pois
essa é uma expectativa Bíblica. Os discípulos de Jesus espontaneamente mostraram
isso através de frases como “aumenta-nos a fé” (Lucas 17:5) e o apostolo Paulo
demonstrou o quão consciente estava da necessidade de crescer quando declarou
“prossigo para o alvo” (Filipenses 3:14). No Livro de Hebreus encontramos várias frases
que mostram a mesma temática tais como “esforcemo-nos” (4:11) ou “corramos com
perseverança” (12:1). Deus quer que subamos um nível a mais em nossa caminhada

cristã, saindo da condição de “crianças na fé” (1 Coríntios 3:1) e chegando a “estatura
completa de Cristo, a varão perfeito...” (Efésios 4:13).
Onde você está? Até onde pode chegar? Essas duas perguntas serão feitas
dominicalmente desafiando a Igreja a alcançar níveis mais altos e assim realizar um
upgrade em sua experiência de fé. Com certeza nós podemos ser cristãos muito
melhores e fazer muito mais para o nosso Deus. Que essa seja a expectativa de todos
nós!
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