
MATURIDADE ESPIRITUAL 

Efésios 4.13 

 

Introdução  

O que é “maturidade espiritual”? 
Maturidade espiritual é ser semelhante a Jesus (Romanos 8.29 a). 

 

Fatos sobre a maturidade espiritual  

1. Não é automática (Hebreus 5.12-13). 
 
2. É um processo (1 Pedro 2.2; 2 Pedro 3.18). 
Não há atalhos. 
 
3. Precisa de disciplina (1 Timóteo 4.7b). 
 
4. Entendendo o discipulado  
a) Crentes maduros são chamados discípulos. 
b) Não posso ser um discípulo sem ser disciplinado. 
c) Quanto mais disciplinado eu me torno, mais eu cresço e mais Deus me usa.  
d) A marca do discípulo é levar a cruz (Lucas 14.27). 
Com que frequência devo fazer isso? Diariamente (Lucas 9.23). 
 

5. O que está envolvido em “tomar a cruz”? Em qualquer situação dar a Cristo o primeiro lugar em 
minha vida. 

 

Os quatro hábitos do discípulo 

Como posso me tornar um discípulo? 
 
Desenvolvendo os hábitos do discípulo (Colossenses 2.9-10) 

 
1. Tempo com a Palavra de Deus (João 8.31-32). 
2. A oração (João 15.7-8) 
3. A comunhão (João 13.34-35; Atos 2.42). 
4. O exercício da mordomia financeira (Deuteronômio 14.23; Lucas 14.33). 

 

Definições de hábito  

Uma contínua inclinação, frequentemente inconsciente, para fazer determinada atividade, adquirida 
através de frequente repetição.  
 
Uma disposição de caráter estabelecida.  
 
“Semeie um pensamento, colha uma ação. 
Plante uma ação, colha um hábito.  
Plante um hábito, colha um caráter.  
Plante um caráter, colha um destino”. 
 

Alvo a ser perseguido 

Compromisso em praticar os hábitos necessários para o desenvolvimento espiritual. 
 

Conclusão  

Precisamos sempre nos lembrar da necessidade de continuar crescendo na direção da maturidade 
espiritual. Alguém fez maior progresso na vida cristã do que o apóstolo Paulo? Ainda assim, próximo do final 
dos seus dias na terra, ele escreveu: “Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado; mas uma coisa 
faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo 
para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus” (Filipenses 3.13-14). 
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