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AULAS DO NOSSO CURSO

1. Introdução

2. Bênçãos espirituais

3. O eterno propósito de Deus 

4. A supremacia de Cristo

5. A suficiência de Cristo

6. A salvação pela graça

7. Judeus, gentios e igreja: a paz de Deus

8. Unidade da igreja

9. Maturidade cristã

10. A vida do novo homem

11. Relacionamentos familiares

12. Relacionamentos com a sociedade

Hoje



MATURIDADE CRISTÃ
EFÉSIOS 4.11-16

11. E ele designou alguns para apóstolos, outros 
para profetas, outros para evangelistas, e outros 
para pastores e mestres,

12. com o fim de preparar os santos para a obra do 
ministério, para que o corpo de Cristo seja 
edificado,

13. até que todos alcancemos a unidade da fé e do 
conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à 
maturidade, atingindo a medida da plenitude de 
Cristo.

14. O propósito é que não sejamos mais como 
crianças, levados de um lado para outro pelas 
ondas, nem jogados para cá e para lá por todo 
vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de 
homens que induzem ao erro.

15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos 
em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.

16. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio 
de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo 
em amor, na medida em que cada parte realiza a 
sua função.



O CORPO POSSUI VÁRIOS MEMBROS DISTINTOS 
CONFORME AS CAPACIDADES DADAS PELO ESPÍRITO

Efésios 4.11

• Apóstolos
• Profetas
• Evangelistas
• Pastores
• Mestres

Romanos 12.6-8

• Profecia
• Ministério
• Ensino
• Exortação
• Contribuição
• Liderança
• Misericórdia

I Coríntios 12.4-11

• Sabedoria
• Conhecimento
• Fé
• Cura
• Operação de

milagres
• Profecia
• Discernimento

de espíritos
• Variedade de

línguas
• Interpretação

de línguas

I Coríntios 12.28

• Apóstolos
• Profetas
• Mestres
• Operadores

de milagres
• Curas
• Socorros
• Governos
• Variedade

de línguas



OS DONS SÃO CONCEDIDOS PARA A EDIFICAÇÃO 
DA IGREJA E NÃO PARA A INDIVIDUALIDADE

I Co 14.5 - Eu quisera que vós todos falásseis em 
outras línguas; muito mais, porém, que 

profetizásseis; pois quem profetiza é superior ao que 
fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para 

que a igreja receba edificação.

I Co 14.12 - Assim, também vós, visto que desejais 
dons espirituais, procurai progredir, para a edificação 

da igreja.

I Co 12.7 - A manifestação do Espírito é concedida a 
cada um visando a um fim proveitoso. 

Ef 4.12 - com o fim de preparar os santos para a 
obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja 

edificado

Maturidade da Igreja



NENHUMA PESSOA SOZINHA POSSUI TODOS OS DONS
NEM ACONTECE DE UM DOS DONS SER CONCEDIDO A TODOS

• I Co 12.17 a 21: “Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo 
fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no 
corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? 
Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão: "Não 
preciso de você! " Nem a cabeça pode dizer aos pés: "Não preciso de vocês! "

• 1 Co 12:29-30: “São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos 
o dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos 
interpretam?”



TODOS SÃO IMPORTANTES

• I Co 12.22 a 26: “Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são 
indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com 
especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro 
especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira 
especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham 
falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas, sim, que todos os membros tenham 
igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com 
ele; quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele.”



A MATURIDADE É OBTIDA NA VIDA DA IGREJA, 
NÃO FORA DELA

Ef 4.11 e 12:  “Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de 
Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é 
que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem 
jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens 
que induzem ao erro.”

TodosUnidade da 
fé Todos

Conheci-
mento de 

Cristo 

• Todos
• Plenitude 

de Cristo
Maturidade



I CO 12.31: “ENTRETANTO, 
BUSQUEM COM 
DEDICAÇÃO OS
MELHORES DONS. PASSO
AGORA A MOSTRAR-LHES
UM CAMINHO AINDA MAIS
EXCELENTE.”



O AMOR É O CAMINHO AINDA MAIS EXCELENTE

Com dons e sem amor Com dons e com amor

I Co 12

I Co 13

I Co 14



AMOR E CRESCIMENTO

• Ef 4.15 e 16: “Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a 
cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce 
e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função.”

• O amor é que nos permitirá aceitar, tolerar, suportar, perdoar, ajudar, compartilhar, ouvir, 
doar, submeter-se... Enfim, atos que só fazem sentido se feitos em relação a outro

• Não há como amadurecer sem amor e sem viver no corpo de Cristo



PRÓXIMA AULA:
A VIDA DO NOVO HOMEM
Que Deus nos abençoe

Agora, no YouTube
Aula para as crianças


