Casas Abertas
Estudos Diversos
Vida Cristã Prática - Crescimento
Perfeito
Tiago 1:4 E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês
sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma.
As tribulações são pedagógicas, leva-nos a maturidade. Tribulações tem o potencial de
desenvolver a paciência com as circunstâncias, ou seja, coragem e perseverança face do
sofrimento e das dificuldades.
Em geral, recém convertidos e crentes imaturos são impacientes. A impaciência gera
consequências desastrosas e Deus quer livrar-nos do mal.
Maturidade espiritual não é alcançada apenas com leitura, que faz parte do caminho é
preciso muito mais! Passar pelas provas relacionadas ao conhecimento é o meio de
reconhecer o tipo de árvore que somos e que tipo de fruto que a alma e corpo estão
produzindo pelo Espírito.
• Mt 7:15 -21 "Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles
de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão
por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas
daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore
ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim
pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e
lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão! "Nem
todo aquele que me diz: ‘Senhor, Senhor’, entrará no Reino dos céus, mas
apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
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Os pecados hoje são suavizados com o título de “problemas”, mas pecado é pecado e por
mais comum que sejam, tais como gula, avareza, luxúria, ira, inveja, preguiça, soberba e
outros, não podem ser resolvidos com ajuda da medicina. Portanto devemos receber com
alegria as provações e dificuldades, porque são como diagnósticos que torna possível o
remediar. As provações são como remédios, é certo que alguns remédios são amargos,
porém para enfermidade da alma, ainda que o pecado queira o regurgitar, lute para absorvêlo pois serão saúde para seu espírito, alma e corpo! Toda prova e dificuldade tem seus
efeitos colaterais (choro, sofrimento etc.) dos quais Deus não se alegra, contudo o resultado
final é objetivo de Deus (a finalidade é à eternidade) é melhor do que qualquer cura que o
homem pode imaginar.
• Rm 8:18 Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser
comparados com a glória que em nós será revelada.
As provações destroem os anticorpos da alma que combatem a santidade que Deus propõe.
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Hb 12:14 Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos; sem
santidade ninguém verá o Senhor.
Lágrimas, angústias e preocupações virão, mas o resultado é maturidade bíblica que produz
tesouros na vida presente e glória na eternidade.

A Dor do crescimento.
A queixa de dor nas pernas é comum na infância, especialmente em crianças com idade
entre cinco e dez anos... A dor é geralmente muscular e localiza-se nas coxas, pernas
(panturrilhas) e pés. Pode ser fraca ou muito forte, mas não impede que a criança ande ou
corra assim que a dor passe. Assim como no físico, existe também a dor do crescimento
espiritual e localiza-se na alma (emoções), ela aperfeiçoa a inteligência espiritual que é de
forma singular doada ao crente em Cristo.
• 1Cor 1:21 Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio
da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que crêem por meio da
loucura da pregação.
Nenhum homem pode despojar de sua natureza interior sem que sinta tristeza, dor ou algum
mal, isto é o sofrimento do desejos pecaminosos da carne, sendo conformados ao formato
de vida do homem espiritual.
• Rm 12:2 Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela
renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Deus convida seus filhos a saírem da inocência infanto-espiritual e acordarem para nova
realidade em Cristo!
• 1Cor 14:20 Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal,
sejam crianças; mas, quanto ao modo de pensar, sejam adultos (perfeitos,
maduros).
• Ef 5:14 Por isso é que foi dito: "Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os
mortos e Cristo resplandecerá sobre ti".

Como Paulo disse, “...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
Há algumas evidências da infantilidade espiritual conforme 1Pe 2:1:
• maldade;
• engano;
• hipocrisia;
• inveja; e
• maledicência.
Ao observar sua vida, verifique se há marcas como estas em sua conduta, e deseje, tenha
o ardor para o crescimento em sentido diferente.
• 1Pe 2:2 Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual
puro, para que por meio dele cresçam para a salvação.
O Pai não quer apenas alguns filhos maduros, Ele deseja o sucesso espiritual presente em
sua família (por sobrenome Igreja), a maturidade como um todo.
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Ef 4:13 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.
Fl 3:15 Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa
forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também
Deus lhes esclarecerá.

Negar as provações é negar cuidados da paternidade Divina, elas são socorro para
desenvolvimento da fé e aperfeiçoamento da salvação, expõe falhas, fraquezas antes
despercebidas. Provações expõe o grau de maturidade, convicção e firmeza em Deus.
• Col 4:12 Epafras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações.
Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas
maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus.
Todo ensinamento, toda advertência tem propósito eterno. A forma como viveu sua vida
definirá sua eternidade.
• Col 1:28 Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a
sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo.
• 2Cor 4:17 Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno
peso de glória acima de toda comparação
O propósito é o despertar espiritual, este traz benefícios - Cristo iluminando sua vida!
• Ef 5:14 Por isso é que foi dito: "Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os
mortos e Cristo resplandecerá sobre ti".
o Resplandecerá: Cristo derramará sobre você a verdade divina como o sol que
transmite luz às pessoas que despertam do sono.
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