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Inconformismo

Semelhança

com Cristo

Maturidade

Cuidado com a criação
Simplicidade

Equilíbrio

Dependência

Morte



Crescimento dos evangélicos no Brasil



Crescendo, sim.

E amadurecendo?



Sintomas de um 
crescimento sem 

profundidade

Falta de 

consagração



Sintomas de um 
crescimento sem
profundidade

Sem base 

bíblica



Sintomas de um crescimento sem profundidade

Baixa integridade



Sintomas de um 
crescimento 
sem 
profundidade

Ajuntamento
sem comunhão



E isso não é de hoje

• Crianças em Cristo = Crentes Carnais
• Não suportam alimento sólido
• Sintoma: ciúmes e contendas

1. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a 

crianças em Cristo.

2. Dei-lhes leite, e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de 

recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições,

3. porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não 

estão sendo carnais e agindo como mundanos?

1 Coríntios 3:1-3



O que é 
maturidade 

então?
“ Nós o proclamamos, advertindo 
e ensinando a cada um com toda a 
sabedoria, a fim de que 
apresentemos todo homem 
perfeito em Cristo. Para isso eu me 
esforço, lutando conforme a sua 
força, que atua poderosamente em 
mim." 
Colossenses 1:28-29



O que é maturidade então?

• É “ser alguém perfeito em Cristo”! (Cl 1.28)
• A maturidade é o processo de nos tornarmos cada vez mais 

parecidos com Jesus
• Ela ocorre a partir do relacionamento maduro com Cristo, a 

partir de 4 atitudes nossas:

Adoração a 
Cristo

Confiança 
em Cristo

Amor a 
Cristo

Obediência 
a Cristo



Qual a nossa visão de 
Jesus?
“somos cristãos pigmeus porque temos um Deus pigmeu”
J. I. Packer



A visão clara 
de quem é 

Jesus

Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a 

criação,

pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, 

as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, 

poderes ou autoridades; todas as coisas foram criadas por 

ele e para ele.

Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste.

Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja; é o princípio e o 

primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a 

supremacia.

Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a 

plenitude,

e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto 

as que estão na terra quanto as que estão no céu, 

estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz.

Colossenses 1:15-20



O que 
fazer?
Atingir a maturidade é um 
trabalho árduo



Próxima aula:

Cuidado com a 

criação
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