
Maturidade Cristã  
Hebreus 5:12-14

Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeirosPorque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros   
rudimentos das palavras de Deus; e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porquerudimentos das palavras de Deus; e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque   
qualquer  que ainda se  alimenta de leite  não está  experimentado na palavra  da justiça,  porque é  menino.  Mas  oqualquer  que ainda se  alimenta de leite  não está  experimentado na palavra  da justiça,  porque é  menino.  Mas  o   
mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto omantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o   
bem como o mal. bem como o mal. 

O que não é maturidade

Maturidade não é muita idade. Não tem nada a ver com a quantidade de tempo que você viveu ou com a quantidade 
de tempo que você é crente;

Maturidade não é aparência.  Algumas pessoas parecem maduras,  parecem mais espirituais  que as outras,  parecem 
amáveis, parecem santas;

Maturidade não tem nada a ver com realizações. Você pode realizar muito e ainda ser muito imaturo;
Maturidade não tem nada que ver com conhecimento.

O que é maturidade

Como você lida com as provações? 
O primeiro teste de maturidade é como você reage diante dos problemas. Eles te tiram do sério? Você fica irritado? Você 

murmura?
Cristianismo não é uma religião, é uma vida.  Jesus disse: “eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância”Jesus disse: “eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância”   

(João 10:10)(João 10:10)

1. Uma pessoa madura é positiva mesmo em meio à pressão 
Meus irmãos,  tende grande gozo quando cairdes em várias  tentações;  Sabendo que a prova da vossa fé opera aMeus  irmãos,  tende grande gozo quando cairdes em várias  tentações;  Sabendo que a prova da vossa fé opera a   

paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisapaciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa   
alguma.  (Tiago 1:2-4)alguma.  (Tiago 1:2-4)
Qual é sua reação natural quando as coisas não saem como você queria? Você fica irritado? Ou você encara de 

maneira positiva? Tiago diz:  “Bem-aventurado o homem que suporta, com perseverança, a provação; porque,“Bem-aventurado o homem que suporta, com perseverança, a provação; porque,   
depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam” (Tiago 1:12)depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam” (Tiago 1:12)

Você pode ter um grande conhecimento da Bíblia, mas será que suporta as pressões da vida conforme prescrito 
neste trecho?

Você ainda consegue se alegrar, sabendo que o resultado final será uma recompensa vinda das mãos de Deus?

2. Uma pessoa madura é sensível às necessidades das outras pessoas 
Todavia, se cumprirdes, conforme a Escritura, a lei real: Amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. (Tiago 2:8)Todavia, se cumprirdes, conforme a Escritura, a lei real: Amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. (Tiago 2:8)

Não faz acepções de pessoas,
Não julga através da aparência,
Não insulta as pessoas,
Não explora as pessoas.

3. Uma pessoa madura domina seus lábios 
Porque todos tropeçamos em muitas  coisas.  Se alguém não tropeça em palavra,  o tal  é perfeito,  e poderoso paraPorque todos tropeçamos em muitas  coisas.  Se alguém não tropeça em palavra,  o tal  é perfeito,  e poderoso para   

também refrear todo o corpo. (Tiago 3:2)também refrear todo o corpo. (Tiago 3:2)
O que você diz, dirige sua vida. O que você diz, pode destruir sua vida, Pode encantar vidas e pode desencorajar as  

vidas de pessoas,
Sua língua é uma força poderosa por bem ou para mal.
Paulo diz:  “Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe,  e sim unicamente a que for boa para edificação,  

conforme a necessidade, e, assim, transmita graça aos que ouvem.” (Efésios 4:29)
Se não vai edificar então não fale,
Mesmo que seja uma verdade, se não vai ajudar aquela pessoa então não fale.
Não importa quanto tempo você é cristão, se você não consegue dominar sua língua, Tiago diz que você ainda é 

imaturo. 

Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã.Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã.   
(Tiago 1:26)(Tiago 1:26)

4. Uma pessoa madura é pacificadora
DE onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vêm disto, a saber,  dos vossos deleites,  que nos vossosDE onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vêm disto, a saber,  dos vossos deleites,  que nos vossos   

membros guerreiam?  (Tiago 4:1)membros guerreiam?  (Tiago 4:1)
A pergunta que temos que fazer é: Eu sou um pacificador ou um encrenqueiro?
Eu gosto de discutir?,
Eu sou uma pessoa contenciosa?,
Eu fico magoado facilmente?,
Eu firo os sentimentos dos outros?



A marca de uma pessoa madura é não ter conflito. Paulo disse que os coríntios eram como bebês. Eles discutiram por  
qualquer coisa:

Por que existe conflito?
A primeira razão para o conflito é o egoísmo.
A segunda razão para o conflito é o julgamento

5. Uma pessoa madura é paciente (Tiago 5:7,11)
a. A palavra “paciente” aparece cinco vezes neste capítulo.
b. Esse atributo expressa uma atitude de dependência em Deus.
c. Tiago diz: “sede pacientes até a vinda do Senhor...” (Tiago 5:7)
d. Tiago ilustra usando a figura do fazendeiro que espera o tempo certo

6. Conclusão

a. Como saber se somos maduros ou não? Note as qualidades de uma pessoa madura deixada por Tiago:
i. Ela é positiva mesmo em meio às pressões,
ii. Ela é sensível às necessidades dos outros,
iii. Ela consegue controlar sua língua,
iv. Ela é pacificadora e por fim,
v. Ela sabe esperar em Deus.

b. Essa não é uma mensagem fácil de ouvir, mas é uma mensagem necessária.
i. Não importa o que as outras pessoas pensam de nós, o que importa é o que Deus pensa.
ii. Nós podemos enganar os outros, mas não podemos enganar a Deus.
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