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CON TEÚDO DO DISCIPULADO 1/1 
#4 – Amadurecimento e vitórias. 

 
O alvo da Igreja, na visão dos seus líderes e na Palavra, é o amadurecimento e frutificação de todos! 
Oxalá todos profetizassem… 
 

Números 11:29  
29 Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do SENHOR 
fosse profeta, que o SENHOR lhes desse o seu Espírito! 

 
Enquanto Miriam, irmã de Moisés, estava preocupada com o povo desenvolvendo habilidades até então 
vistas somente no líder, o próprio Moisés declarou o desejo de que todos exercessem funções de Deus 
nesta terra. Profetizar é da ordem de quem conhece a Palavra e atua com autoridade espiritual. 
O desejo de Deus é que todos se tornem filhos maduros. 
 

Romanos 8:19  
A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. 
 

Essa palavra “filhos” que aparece no texto original grego é “υιος huios”, que expressa filhos maduros. O 
propósito de Deus é que nos tornemos cada dia mais amadurecidos, semelhantes a Jesus. 
  
Responda com sinceridade: O quanto você tem crescido na fé, na maturidade cristã, no conhecimento 
íntimo de Deus e de Sua Palavra? O quanto você tem desfrutado de mais maturidade, como filho mais 
velho que tem autoridade pelo conhecimento, experiência e frutificação? 
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Ninguém deve ter uma expectativa ou uma frustração em ser “super santo”.  
Ser maduro não significa ser melhor. Significa estar em crescimento! 
 
A vida da igreja, a participação nos cultos e ministérios, encontros, Células etc. tem o propósito do 
crescimento de todos.   
 

Efésios 4:13 
Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à 
perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, 
 

Você quer mesmo saber os princípios que devem ser seguidos para um crescimento, um 
amadurecimento? Ouça no site do Projeto, na página desta lição, a ministração DOR DE CRESCIMENTO. 
 
ESFORCE PARA TER COMUNHÃO NO CORPO DE CRISTO 
Atos 2:42-47 42 E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. 
43 Em cada alma havia temor; e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. 44 
Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. 45 Vendiam as suas propriedades e bens, 
distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. 46 Diariamente 
perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria 
e singeleza de coração, 47 louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, 
acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. 
 
ESFORCE PARA LER E ESTUDAR MAIS A PALAVRA 
2 Timóteo 2:15-16 15 Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se 
envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 16 Evita, igualmente, os falatórios inúteis e profanos, 
pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. 
 
ESFORCE PARA SER UMA TESTEMUNHA 
Salmos 81:10 10 Eu sou o SENHOR, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca, e ta encherei. 
Atos 1:8 8 mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto 
em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. 
Provérbios 11:30 30 O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. 
 
SEJA MAIS SEGURO, DESCANSE MAIS 
Mateus 11:28-30 28 Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. 29 
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração; e achareis 
descanso para a vossa alma. 30 Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. 
Mateus 11:12 12 Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que 
se esforçam se apoderam dele. 
 

• Quais são as suas características que te mostram ser uma pessoa que ainda não amadureceu? 
• Quais são as características que você tem e te mostram um crescimento, um avanço, que você 

está se tornando cada dia mais amadurecido em Deus, mais semelhante a Jesus? 
• Tome uma decisão, ore por este alvo todos os dias: Senhor, eu quero ser um filho maduro, 

crescendo, frutificando, vitorioso! 
 
Lembre-se: O discipulado genuíno, dedicado, nos leva ao amadurecimento. Não abra mão de ser 
discipulado. 


