MATURIDADE

TEXTOS BÍBLICOS
1 CORÍNTIOS 3:1-3
E eu, irmãos, não vos pude
falar como a espirituais, mas
como a carnais, como a
meninos em Cristo. Com leite
vos criei e não com manjar,
porque ainda não podíeis,
nem tampouco ainda agora
podeis; porque ainda sois
carnais, pois, havendo entre
vós inveja, contendas e
dissensões, não sois,
porventura, carnais e não
andais segundo os homens?

COLOSSENSES 1:28-29
E eu, irmãos, não vos pude
falar como a espirituais, mas
como a carnais, como a
meninos em Cristo. Com leite
vos criei e não com manjar,
porque ainda não podíeis,
nem tampouco ainda agora
podeis; porque ainda sois
carnais, pois, havendo entre
vós inveja, contendas e
dissensões, não sois,
porventura, carnais e não
andais segundo os homens?

“Ser maduro é ter um relacionamento
maduro com Cristo, no qual adoramos,
confiamos nele, o amamos e lhe
obedecemos.”
COMO SE DEFINE O CENÁRIO CRISTÃO NO
MUNDO ATUAL?
CRESCIMENTO SEM PROFUNDIDADE!
Ninguém duvida do crescimento fenomenal
da igreja. Hoje mais cristãos adora a Deus
aos domingos na China do em toda a
Europa junta.
1 Coríntios 3:1-3
A superficialidade no discipulado existe em
todo lugar.
“Alguns dizem que a igreja está indo bem
quando há crescimento numérico e
queremos ver pessoas sendo acrescidas à
igreja todos os dias. Porém, não estamos
buscando apenas números, mas que o
aumento nos números corresponda à
afirmação de fé da igreja.”
Crescimento sem maturidade desagrada a
Deus. Os escritores do Novo Testamento
impelem seus leitores a maturidade.
Colossenses 1:28-29
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TEXTOS BÍBLICOS

O QUE É MATURIDADE CRISTA?
1. É algo difícil de ser obtido.
2. A maioria de nós sofre de imaturidade
prolongada.
Existem diferentes tipos de maturidade:
Maturidade Física
Maturidade Intelectual
Maturidade Moral
Maturidade Emocional
Maturidade Espiritual
Paulo chama a maturidade espiritual de
“maturidade em Cristo”, isto é, ter um
relacionamento maduro com Cristo. Estar
em Cristo é estar relacionando a ele de
forma pessoal, vital e orgânica. Nesse
sentido, ser maduro é ter um relacionamento
maduro com cristo, no qual o adoramos,
confiamos nele, o amamos e lhe
obedecemos.

COLOSSENSES 1:28
E eu, irmãos, não vos pude
falar como a espirituais, mas
como a carnais, como a
meninos em Cristo.

COMO NOS TORNAMOS CRISTÃOS
MADUROS?
Colossenses 1: 28 – Nós anunciamos (Cristo) a
fim de que apresentemos todo homem
perfeito em Cristo.
Se queremos desenvolver uma maturidade
verdadeira crista, precisamos, acima de
tudo, de uma visão verdadeira de Jesus
Cristo.
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TEXTOS BÍBLICOS
Existem muitos “Cristos” sendo oferecidos nas
religiões comerciais do mundo.
• Jesus capitalista competindo com o
Jesus socialista.
• Jesus piedoso competindo com o Jesus
glutão.
• Jesus palhaço competindo com o Jesus
tradicional – certinho, terno e gravata.
Poucos sabem quem Jesus realmente é - a
imagem e a plenitude de Deus.
Poucos sabem que Jesus é o Senhor da
criação - por meio dele todas as coisas
foram feitas.
Poucos sabem que Jesus é o Senhor da
Igreja - por meio dele todas as coisas foram
reconciliadas.

- Afastemos de nós o Jesus insignificante,
fraco, palhaço, popstar.
- Afastemos de nós o Messias político e
revolucionário.
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ONDE ENCONTRAMOS O JESUS AUTÊNTICO?

TEXTO BÍBLICO

JOÃO 5:39
Examinais as Escrituras,
porque vós cuidais ter nelas
a vida eterna, e são elas
que de mim testificam.

Ele deve ser encontrado na Bíblia.
A Bíblia era para ter como subtítulo:
“O retrato que o pai fez do Filho colorida
pelo Espírito Santo”.
Conhecer as Escrituras é conhecer a Cristo.
João 5:39
Quanto mais rica for nossa visão de Cristo,
mais rico será nosso discipulado.

“Nada é mais importante para um
discípulado cristão maduro do que uma
visão renovada, clara e verdadeira do Jesus
autêntico.”
Se a venda fosse retirada de nossos olhos, a
fé, o amor e a obediência brotariam de nós
e cresceríamos em maturidade.
PARA QUEM ESSE CHAMADO A MATURIDADE É
DIRECIONADO?
Todos que já entregaram sua vida a Jesus.
A maturidade em Cristo está enfaticamente
disponível não somente a um seleto grupo
de pessoas, mas a todos.
“Que Deus possa nos dar uma visão
complete e clara de Jesus Cristo, primeiro
para que possamos crescer em maturidade,
e segundo para que, pela nossa
proclamação fiel de Cristo, outras pessoas
também possam se apresentar madura.”
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ANOTAÇÕES:

OITO CARACTERÍSTICAS DO
DISCIPULADO CRISTÃO.
1. Inconformismo
2. Semelhança com Cristo
3. Maturidade
4. Cuidado com a criação
5. Simplicidade
6. Equilíbrio
7. Dependência
8. Morte
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