
O FILHO MADURO
APRENDENDO A VIVER COMO UM FILHO DE DEUS



VOCÊ DESEJA TER  
UM PASSADO MELHOR 

OU UM FUTURO MELHOR?



VOCÊ DESEJA TER UM PASSADO MELHOR 
OU UM FUTURO MELHOR?

PASSADO É PASSADO. 
BOM OU RUIM, NÃO SE PODE  

MUDAR O PASSADO



VOCÊ DESEJA TER UM PASSADO MELHOR OU UM FUTURO MELHOR?

QUEM VIVE PROCURANDO UM 
PASSADO MELHOR NÃO CONSTRÓI 

UM FUTURO - NENHUM FUTURO.

PASSADO É PASSADO. BOM OU RUIM, NÃO SE PODE MUDAR O PASSADO.



Quando eu era criança, falava, pensava 
(sentia) e raciocinava como criança. 

Mas, quando me tornei homem, deixei 
para trás as coisas de criança.  

1 Coríntios 13:11



EXISTE UM PROCESSO DE MATURIDADE ESPIRITUAL

Escrevo a vocês, filhinhos, porque seus pecados foram perdoados pelo 
nome de Jesus. Escrevo a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia 
desde o princípio. Escrevo a vocês, jovens, porque venceram a batalha 
contra o maligno.  

Escrevi a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escrevi a vocês, pais, 
porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevi a vocês, 
jovens, porque são fortes.A palavra de Deus permanece em seu coração, e 
vocês venceram o maligno. 

1 João 2:12-14



• FILHINHOS: conhecem o Pai, seus pecados são 
perdoados.


• JOVENS: a Palavra de Deus permanece no 
coração, são fortes, e venceram a batalha contra o 
maligno.


• PAIS: conhecem aquele que existia desde o 
princípio.



A FALTA DE MATURIDADE NA IGREJA
1 Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas 
espirituais, mas como se pertencessem a este mundo ou fossem 
criancinhas em Cristo.  

2 Tive de alimentá-los com leite, e não com alimento sólido, pois não 
estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estão,  

3 porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúme 
uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são 
controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do 
mundo? 

1 Coríntios 3:1-3 (NVT) 



MENTALIDADE DE ESCRAVO 
Mesmo sendo filhos e herdeiros  
tendo o poder de viver uma vida 

transformada… 
continuavam a viver como escravos  

 
*carnais = dominados pela natureza 
humana e não pelo Espírito Santo



FILHOS MADUROS

Como pensa e age um filho 
maduro?



 ENTÃO NÃO SEREMOS MAIS IMATUROS COMO CRIANÇAS, 
NEM LEVADOS DE UM LADO PARA OUTRO, EMPURRADOS 
POR QUALQUER VENTO DE NOVOS ENSINAMENTOS, E 
TAMBÉM NÃO SEREMOS INFLUENCIADOS QUANDO NOS 
TENTAREM ENGANAR COM MENTIRAS ASTUTAS.  

EM VEZ DISSO, FALAREMOS A VERDADE EM AMOR, 
TORNANDO-NOS, EM TODOS OS ASPECTOS, CADA VEZ 
MAIS PARECIDOS COM CRISTO, QUE É A CABEÇA. 

EF 4:14-15



VOCÊ SABE  
USAR UMA 
PARAFUSADEIRA?



O QUE ESTÁ FALTANDO?



PODER DO 
ESPÍRITO SANTO PROMESSAS  

PALAVRAEU

Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem 
aquilo que é do agrado dele. — Filipenses 2:13 (NVT)



E, porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao 
nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio 

dele clamamos: “Aba, Pai”.  

Agora você já não é escravo,  
mas filho de Deus.  

E, uma vez que é filho,  
Deus o tornou herdeiro dele.  

Gálatas 4:6-7 (NVT) 



COMO DEIXAMOS DE SER 
CRIANÇAS ESPIRITUAIS?



1 - INTIMIDADE COM DEUS PAI

• P - PALAVRA - João 8:32, 17:17

• A - ADORAÇÃO - João 4:23,24


• O - ORAÇÃO - Mt 6



2 - PROVAÇÃO

• Nossa fé será provada 

• Sem provação não há aprovação

• Sem tribulação não há crescimento



Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria 
sempre que passarem por qualquer tipo de provação,  
pois sabem que, quando sua fé é provada, a 
perseverança tem a oportunidade de crescer.  

E é necessário que ela cresça, pois quando estiver 
plenamente desenvolvida vocês serão maduros e 
completos, sem que nada lhes falte. 

Tiago 1:2-4 (NVT)



Portanto, alegrem-se com isso, 
ainda que agora, por algum tempo, 
vocês precisem suportar muitas 
provações. Elas mostrarão que sua 
fé é autêntica. 

1 Pe 1:6-7



1 - INTIMIDADE 
2 - PROVAÇÃO 

3 - OBEDIÊNCIA



3 - OBEDIÊNCIA
• Fazer o que Deus manda quando não é fácil 

fazer  


• Fazer o que Deus manda quando eu desejo 
fazer a minha vontade 


• Fazer o que Deus manda quando o que ele pede 
parece loucura 



Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu 
orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, 
àquele que podia salvá-lo da morte, e suas 
orações foram ouvidas por causa de sua 
profunda devoção. Embora fosse Filho, 
aprendeu a obediência por meio de seu 
sofrimento. 

Hebreus 5:7-8 (NVT) 



1 - INTIMIDADE 
2 - PROVAÇÃO 

3 - OBEDIÊNCIA 
4 - SOFRIMENTO (AFLIÇÕES)



4 - SOFRIMENTO (AFLIÇÕES)

• Aprender a lidar com a injustiça 


• Aprender a lidar com a dor 


• Aprender a lidar com os relacionamentos  



RESULTADOS

• Frutos permanentes


• Recompensas



EU SOU CRIANÇA OU MADURO 
ESPIRITUALMENTE?

• Vivo tentando melhorar o passado?


• Vive como criança, esperando ser servido o tempo 
todo?


• Vive comparando sua vida com a de outros?


• Acha Deus injusto porque as coisas não dão certo para 
você?


