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Introdução



com o fim de preparar 
os santos para a obra 

do ministério, para 
que o corpo de Cristo 

seja edificado, 
Ef 4.12



até que todos alcancemos a 
unidade da fé e do 

conhecimento do Filho de 
Deus, e cheguemos à 

maturidade, atingindo a 
medida da plenitude de 

Cristo.
Ef 4.13



O projeto de Deus 
para alcançar o 

homem perdido visa 
torná-lo maduro e 

semelhante a Deus.



Paulo apresenta duas 
visões do que que é 

maturidade na 
perspectiva de Deus que 

nos encaminham na 
direção a seguir.



1ª Visão: O que é a 
antimaturidade a ser evitada   



O propósito é que não sejamos 
mais como crianças, levados 
de um lado para outro pelas 

ondas, nem jogados para cá e 
para lá por todo vento de 
doutrina e pela astúcia e 
esperteza de homens que 

induzem ao erro.
Ef 4.14



O propósito é que não sejamos 
mais como crianças, levados 
de um lado para outro pelas 

ondas, nem jogados para cá e 
para lá por todo vento de 
doutrina e pela astúcia e 
esperteza de homens que 

induzem ao erro.
Ef 4.14



Eu, porém, irmãos, 
não vos pude falar 

como a espirituais, e 
sim como a carnais, 
como a crianças em 

Cristo. 
1Co 3.1



Leite vos dei a beber, não 
vos dei alimento sólido; 

porque ainda não podíeis 
suportá-lo. Nem ainda 
agora podeis, porque 

ainda sois carnais.
1Co 3.2



Ondas e ventos



O propósito é que não sejamos 
mais como crianças, levados 
de um lado para outro pelas 

ondas, nem jogados para cá e 
para lá por todo vento de 
doutrina e pela astúcia e 
esperteza de homens que 

induzem ao erro.
Ef 4.14



Doutrina e erro



O propósito é que não sejamos 
mais como crianças, levados 
de um lado para outro pelas 

ondas, nem jogados para cá e 
para lá por todo vento de 
doutrina e pela astúcia e 
esperteza de homens que 

induzem ao erro.
Ef 4.14



2ª Visão: O que é a 
maturidade a ser alcançada



Seguir a verdade



Antes, seguindo a 
verdade em amor, 

cresçamos em tudo 
naquele que é a 
cabeça, Cristo.

Ef 4.15



até que todos alcancemos a 
unidade da fé e do 

conhecimento do Filho de 
Deus, e cheguemos à 

maturidade, atingindo a 
medida da plenitude de 

Cristo.
Ef 4.13



Cresçamos em tudo



Antes, seguindo a 
verdade em amor, 

cresçamos em tudo 
naquele que é a 
cabeça, Cristo.

Ef 4.15



até que todos alcancemos a 
unidade da fé e do 

conhecimento do Filho de 
Deus, e cheguemos à 

maturidade, atingindo a 
medida da plenitude de 

Cristo.
Ef 4.13



Antes, seguindo a 
verdade em amor, 

cresçamos em tudo 
naquele que é a 
cabeça, Cristo.

Ef 4.15



Conclusão: Chegar onde 
Deus quer que eu chegue



até que todos alcancemos a 
unidade da fé e do 

conhecimento do Filho de 
Deus, e cheguemos à 

maturidade, atingindo a 
medida da plenitude de 

Cristo.
Ef 4.13



Ora, estes de Bereia eram 
mais nobres que os de 

Tessalônica; pois receberam a 
palavra com toda a avidez, 
examinando as Escrituras 

todos os dias para ver se as 
coisas eram, de fato, assim. 

At 17.11


