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Elementos da 
Maturidade 



Introdução 
 

Medidor de Maturidade!?! 
• Roupas 
• Linguajar 
• Face 
• Tempo de Igreja 
• Tempo na Igreja 

 



9 E também faço esta oração: que o 
vosso amor aumente mais e mais em 

pleno conhecimento e toda a 
percepção, 10 para aprovardes as 

coisas excelentes e serdes sinceros e 
inculpáveis para o Dia de Cristo, 

11 cheios do fruto de justiça, o qual é 
mediante Jesus Cristo, para a glória e 

louvor de Deus. Fl1 
 



Classe Neemias -EBA 
 

 Eu tenho me beneficiado de utilizar 
a oração? Media 6,3 

 Como tem sido meus momentos 
com o Senhor? Média 5,6 

 

 A Oração é a minha primeira opção 
diante de uma dificuldade? 
Nunca = 0; raramente = 2; quase 

sempre = 22; sempre = 2  
 



Apóstolo Paulo/Oração 
 “Não cesso de dar graças por vós, 

fazendo menção de vós nas minhas 
orações,” Ef 1.16  

“Por esta causa, me ponho de joelhos 
diante do Pai,” Ef 3.14  

 

“...,não cessamos de orar por vós e de 
pedir que transbordeis de pleno.” Cl1.9 



Senhor Jesus /Oração 
 

“Disse-lhes Jesus uma parábola sobre 
o dever de orar sempre e nunca 

esmorecer.” Lc 18. 1  

“Em seguida, foi Jesus com eles a um 
lugar chamado Getsêmani e disse a 
seus discípulos: Assentai-vos aqui, 

enquanto eu vou ali orar;” Mt 26.6  
 



Proposição de Fl 1.9-11  



A abundância de amor 
produz elementos 

indispensáveis a uma 
vida cristã de fidelidade 
que honra e glorifica ao 

Senhor 
 



9E também faço esta oração: que o 
vosso amor aumente mais e mais 
em pleno conhecimento e toda a 
percepção, 10 para aprovardes as 

coisas excelentes e serdes sinceros 
e inculpáveis para o Dia de Cristo, 

11 cheios do fruto de justiça, o qual 
é mediante Jesus Cristo, para a 

glória e louvor de Deus. Fl 1 
 



Jesus e o Amor: 
 “35 E um deles, intérprete da Lei, 

experimentando-o, lhe perguntou: 

36 Mestre, qual é o grande mandamento 
na Lei? 37 Respondeu-lhe Jesus: Amarás o 

Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de 
toda a tua alma e de todo o teu 

entendimento. 38 Este é o grande e primeiro 
mandamento. 39 O segundo, semelhante a 

este, é: Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo.” Mt 22.  



Paulo e o Amor: 
 

“Por isso, também eu, tendo ouvido a 
fé que há entre vós no Senhor Jesus e o 
amor para com todos os santos” Ef1.15 

“Recordando-nos, diante do nosso Deus e 
Pai, da operosidade da vossa fé, da 

abnegação do vosso amor e da firmeza 
da vossa esperança em nosso Senhor 

Jesus Cristo,” 1Ts 1.3 
 



Paulo e o Amor: 
 “Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a 

Deus no tocante a vós outros, como é 
justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, 
e o vosso mútuo amor de uns para com os 

outros vai aumentando,” 2Ts 1.3  
 

“...1se não tiver Amor... 4Amor é.... 8 
Amor jamais... 13...maior deles 

Amor.” 1Co 13 

 
 



João e o Amor: 
 

“Amados, amemo-nos uns aos 
outros, porque o amor procede de 

Deus; e todo aquele que ama é 
nascido de Deus e conhece a Deus. 

8 Aquele que não ama não 
conhece a Deus, pois Deus é 

amor.” 1Jo 4.7  
 



João e o Amor: 
 

“Nisto consiste o amor: não em que 
nós tenhamos amado a Deus, mas em 
que ele nos amou e enviou o seu Filho 

como propiciação pelos nossos 
pecados.” 1Jo 4.10  

 

“Nós amamos porque ele nos amou 
primeiro.” 1Jo 4.19  

 



Amor é : 
 

 Divino – Rm 5.5 
 Fato – 1Ts4.9 
 Escolha – Jo3.16,17 
 Decisivo – Jo13.34  
 Dinâmico – Rm 13.8 
 Discernimento – Ef.5.10 
 



1º Elemento:  
Excelência 





9 E também faço esta oração: que o 
vosso amor aumente mais e mais em 

pleno conhecimento e toda a 
percepção, 10 para aprovardes as 

coisas excelentes e serdes sinceros e 
inculpáveis para o Dia de Cristo, 

11 cheios do fruto de justiça, o qual é 
mediante Jesus Cristo, para a glória e 

louvor de Deus. Fl1 
 



Deus e a Excelência: 
 

“Viu Deus tudo quanto 
fizera, e eis que era muito 

bom. Houve tarde e manhã, 
o sexto dia.” Gn 1.31 

 



Excelência na Mente: 
 

“ 4Porque as armas da nossa milícia 
não são carnais, e sim poderosas em 

Deus, para destruir fortalezas, 
anulando nós sofismas 5 e toda 
altivez que se levante contra o 

conhecimento de Deus, e levando 
cativo todo pensamento à 

obediência de Cristo.”2Co10 
 



Excelência na Mente: 
 

John Wesley: “o que enfraquece sua 
razão, prejudica a ternura de sua 

consciência, obscurece seu senso de 
Deus, ou tira o prazer pelas coisas 

espirituais, o que aumenta a 
autoridade do seu corpo sobre sua 
mente, essas coisas são pecados.”  

 



Excelência na Ação: 
 

“Tudo quanto te vier à mão para 
fazer, faze-o conforme as tuas 

forças, porque no além, para onde 
tu vais, não há obra, nem 

projetos, nem conhecimento, nem 
sabedoria alguma.” Ec 9.10  

 



2º Elemento: 
Integridade 



9 E também faço esta oração: que o 
vosso amor aumente mais e mais em 

pleno conhecimento e toda a 
percepção, 10 para aprovardes as 

coisas excelentes e serdes sinceros e 
inculpáveis para o Dia de Cristo, 

11 cheios do fruto de justiça, o qual é 
mediante Jesus Cristo, para a glória e 

louvor de Deus. Fl1 
 





Integridade  Deus e Homens: 
 

  “Por isso, também me esforço 
por ter sempre consciência 
pura diante de Deus e dos 

homens. At 24.16 
 



Integridade  Deus e Homens: 
 

“Porque a nossa glória é esta: o 
testemunho da nossa consciência, 

de que, com santidade e 
sinceridade de Deus, não com 

sabedoria humana, mas, na graça 
divina, temos vivido no mundo e 

mais especialmente para 
convosco.” 2Co1.12 

 



Integridade  Deus e Homens: 
 

“Porque importa que todos nós 
compareçamos perante o 

tribunal de Cristo, para que 
cada um receba segundo o 

bem ou o mal que tiver feito 
por meio do corpo.” 2Co5.10 

 



3º Elemento:  
Muitos Frutos 

 



9 E também faço esta oração: que o 
vosso amor aumente mais e mais em 

pleno conhecimento e toda a 
percepção, 10 para aprovardes as 

coisas excelentes e serdes sinceros e 
inculpáveis para o Dia de Cristo, 

11 cheios do fruto de justiça, o qual é 
mediante Jesus Cristo, para a glória e 

louvor de Deus. Fl1 
 





Cristão sem Frutos: 
 

 1º Nunca Nasceu em Cristo  
Jesus. 

 

 2º Nasceu em Cristo  Jesus, 
mas leva uma vida de pecados 

 



1º Nunca Nasceu em Cristo: 
 9 Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor 

e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou 
dentre os mortos, serás salvo. 10 Porque com o 

coração se crê para justiça e com a boca se confessa 
a respeito da salvação. 11 Porquanto a Escritura 

diz: Todo aquele que nele crê não será 
confundido.12 Pois não há distinção entre judeu e 

grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, 
rico para com todos os que o invocam. 

13 Porque: Todo aquele que invocar o nome do Senhor 
será salvo. Rm 10 



2º Nasceu, vive no pecado: 
 

“Se confessarmos os nossos pecados, ele é 
fiel e justo para nos perdoar os pecados e 

nos purificar de toda injustiça.” 1Jo 1.9 

“Confessei-te o meu pecado e a minha 
iniqüidade não mais ocultei. Disse: 
confessarei ao SENHOR as minhas 

transgressões; e tu perdoaste a iniqüidade 
do meu pecado.” Sl 32.5 



Ligados em Jesus: 
 

“Eu sou a videira, vós, os 
ramos. Quem permanece em 

mim, e eu, nele, esse dá muito 
fruto; porque sem mim nada 

podeis fazer.” Jo 15.5 



Mas o fruto do Espírito é: Amor,  
 Alegria,  
 Paz,  
 Longanimidade ou Paciência  
 Benignidade ou Amabilidade  
 Bondade,  
 Fidelidade,   
 Mansidão,  
 Domínio próprio.  Gl 5.22,23 



Conclusão 
 



A abundância de amor 
produz elementos 

indispensáveis a uma 
vida cristã de fidelidade 
que honra e glorifica ao 

Senhor 
 



Elementos Produzidos: 
 Excelência 
 Integridade 
 Frutos 

 





Para a Glória de Deus: 
 

“Portanto, quer comais, quer 
bebais ou façais outra coisa 
qualquer, fazei tudo para a 
glória de Deus.” 1Co10.31 

 
 


