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RUMO À MATURIDADE 



Introdução 



Alvo Final do Cristão 

Efésios 4.12-13 



Líder Cristão 

1 Timóteo / Tito  



O Cristão, Cristo e o Líder 

1 Coríntios 11.1 



Ninguém o despreze pelo fato 
de você ser jovem, mas seja 
um exemplo para os fiéis na 
palavra, no procedimento, no 

amor, na fé e na pureza 

O Jovem Líder 

1 Timóteo 4.12 



#1 Recursos Disponíveis 



Seu divino poder nos deu 
todas as coisas de que 
necessitamos para a 

vida e para a piedade... 

Recursos Disponíveis 

2 Pedro 1.3 



Bendito seja o Deus e Pai de 
nosso Senhor Jesus Cristo, que 

nos abençoou com todas as 
bênçãos espirituais nas 

regiões celestiais em Cristo 

Recursos Disponíveis 

Efésios 1.3 



Mas o fruto do Espírito é amor, 
alegria, paz, paciência, 
amabilidade, bondade, 
fidelidade, mansidão e 

domínio próprio. Contra essas 
coisas não há lei 

Recursos Disponíveis 

Gálatas 5.22 



...nos deu todas as coisas de que 
necessitamos para a vida e 

para a piedade, por meio do 
pleno conhecimento daquele 
que nos chamou para a sua 

própria glória e virtude 

Recursos Disponíveis 

2 Pedro 1.3 



Por intermédio destas ele nos deu 
as suas grandiosas e preciosas 
promessas, para que por elas 

vocês se tornassem participantes 
da natureza divina e fugissem da 

corrupção que há no mundo, 
causada pela cobiça 

Recursos Disponíveis 

2 Pedro 1.3 



#2 Percurso Definido 



Por isso mesmo, 
empenhem-se para 

acrescentar à sua fé a 
virtude; à virtude o 

conhecimento   

Percurso Definido 

2 Pedro 1.4 



ao conhecimento o 
domínio próprio; ao 
domínio próprio a 
perseverança; à 

perseverança a piedade   

Percurso Definido 

2 Pedro 1.5 



 à piedade a 
fraternidade; e à 

fraternidade o amor 

Percurso Definido 

2 Pedro 1.6 



  

Percurso Definido 

Fé 

Virtude 

Conhecimento 

Domínio 
Próprio 

Perseverança 

Piedade 

Fraternidade 

Amor 



a. Fé  



Porque Deus tanto amou o 
mundo que deu o seu Filho 
Unigênito, para que todo o 
que nele crer não pereça, 

mas tenha a vida eterna  

Fé 

João 3.16 



A obra de Deus é 
esta: crer naquele 

que ele enviou   

Fé 

João 6.29 



Porque a vontade de meu 
Pai é que todo o que olhar 

para o Filho e nele crer 
tenha a vida eterna, e eu o 

ressuscitarei no último dia  

Fé 

João 6.40 



b. Virtude 



Seu divino poder nos deu todas as 
coisas de que necessitamos para 

a vida e para a piedade, por 
meio do pleno conhecimento 

daquele que nos chamou para a 
sua própria glória e virtude 

Virtude 

2 Pedro 1.3 



Finalmente, irmãos, tudo o que 
for verdadeiro (...) tudo o que 

for de boa fama, se houver 
algo de excelente ou digno de 
louvor, pensem nessas coisas 

Virtude 

Filipenses 4.8 



c. Conhecimento 



Paulo, servo de Deus e apóstolo 
de Jesus Cristo para levar os 

eleitos de Deus à fé e ao 
conhecimento da verdade que 

conduz à piedade 

Conhecimento 

Tito 1.1 



Esta é a minha oração: que o 
amor de vocês aumente 

cada vez mais em 
conhecimento e em toda a 

percepção 

Conhecimento 

Filipenses 1.9 



Graça e paz lhes sejam 
multiplicadas, pelo 

pleno conhecimento de 
Deus e de Jesus, o nosso 

Senhor 

Conhecimento 

2 Pedro 1.2 



d. Domínio Próprio 



Mas o fruto do Espírito é: amor, 
alegria, paz, longanimidade, 

benignidade, bondade, 
fidelidade, mansidão, domínio 

próprio. Contra estas coisas 
não há lei 

Domínio Próprio 

Gálatas 5.22-3 



Todo atleta em tudo se 
domina; aqueles, para 

alcançar uma coroa 
corruptível; nós, porém, a 

incorruptível  

Domínio Próprio 

1 Coríntios 9.25 



Se alguém quer vir após 
mim, a si mesmo se 

negue, tome a sua cruz e 
siga-me 

Domínio Próprio 

Mateus 16.24 



e. Perseverança 



E não somente isto, mas também 
nos gloriamos nas próprias 
tribulações, sabendo que a 

tribulação produz perseverança, 
e a perseverança, experiência; e a 

experiência, esperança 

Perseverança 

Romanos 5.3-4 



Ora, a perseverança deve ter 
ação completa, para que 

sejais perfeitos e íntegros, 
em nada deficientes 

Perseverança 

Tiago 1.4 



...desembaraçando-nos de todo 
peso e do pecado que 

tenazmente nos assedia, 
corramos com perseverança a 
carreira que nos está proposta 

Perseverança 

Hebreus 12.1 



f. Piedade 



Ele e toda a sua família eram 
piedosos e tementes a 

Deus; dava muitas esmolas 
ao povo e orava 

continuamente a Deus 

Piedade 

Atos 10.2 



Exercita-te, 
pessoalmente, na 

piedade  

Piedade 

1 Timóteo 4.7 



o Senhor sabe livrar da 
provação os piedosos e 
reservar, sob castigo, os 

injustos para o Dia de Juízo 

Piedade 

2 Pedro 2.9 



g. Fraternidade 



Dediquem-se uns aos outros 
com amor fraternal. 

Prefiram dar honra aos 
outros mais do que a si 

próprios 

Fraternidade 

Romanos 12.10 



Tendo purificado a vossa alma, 
pela vossa obediência à 

verdade, tendo em vista o 
amor fraternal não fingido, 

amai-vos, de coração, uns aos 
outros ardentemente 

Fraternidade 

1 Pedro 1.22 



Seja constante o 
amor fraternal 

Fraternidade 

Hebreus 13.1 



h. Amor 



Ame o Senhor, o seu 
Deus de todo o seu 

coração, de toda a sua 
alma e de todo o seu 

entendimento   

Amor 

Mateus 22.37 



Ame o seu próximo como 
a si mesmo. Destes dois 

mandamentos 
dependem toda a Lei e 

os Profetas 

Amor 

Mateus 22.39-40 



O amor não pratica o mal 
contra o próximo. 

Portanto, o amor é o 
cumprimento da lei 

Amor 

Romanos 13.10 



Esforço? 



Por isso mesmo, 
empenhem-se para 

acrescentar à sua fé a 
virtude; à virtude o 

conhecimento   

Esforço 

2 Pedro 1.4 



#3 Progresso Esperado 



Porque, se essas qualidades 
existirem e estiverem crescendo 

em suas vidas, elas impedirão que 
vocês, no pleno conhecimento de 
nosso Senhor Jesus Cristo, sejam 

inoperantes e improdutivos 

Progresso Esperado 

2 Pedro 1.8 



Porque, se essas qualidades 
existirem e estiverem crescendo 

em suas vidas, elas impedirão 
que vocês, no pleno 

conhecimento de nosso Senhor 
Jesus Cristo, sejam inoperantes e 

improdutivos 

Progresso Esperado 

2 Pedro 1.8 



Porque, se essas qualidades 
existirem e estiverem crescendo 

em suas vidas, elas impedirão 
que vocês, no pleno 

conhecimento de nosso Senhor 
Jesus Cristo, sejam inoperantes e 

improdutivos 

Progresso Esperado 

2 Pedro 1.8 



ALERTA NECESSÁRIO 



Todavia, se alguém não as 
tem, está cego, só vê o que 
está perto, esquecendo-se 

da purificação dos seus 
antigos pecados 

ALERTA NECESSÁRIO 

2 Pedro 1.9 



Portanto, irmãos, 
empenhem-se ainda mais 
para consolidar o chamado 
e a eleição de vocês, pois 
se agirem dessa forma, 

jamais tropeçarão.  

ALERTA NECESSÁRIO 

2 Pedro 1.10 



CONCLUSÃO 
Futuro Garantido 



 Pois desta maneira é que 
vos será amplamente 

suprida a entrada no reino 
eterno de nosso Senhor e 

Salvador Jesus Cristo. 

Futuro Garantido 

2 Pedro 1.11 


