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LIÇÃO 4 
Obstáculos e Ajudas ao Crescimento 

 
     Depois desta última lição deve estar, provavelmente, a sentir-se ou como uma criança em fase de 
crescimento, ou como uma valiosa terra que está a ser cuidadosamente cultivada, ou ainda como um 
grande e belo edifício em construção. Com qual destes exemplos mais se identifica? Não importa! 
Num certo sentido, somos todos um pouco dos três simultaneamente. Cada uma destas ilustrações 
exemplifica um maravilhoso potencial de crescimento cristão. 
     Uma parte desta lição pretende mostrar, nas Escrituras, factores que podem atrasar ou, pior, 
impedir por completo a maturidade cristã. Reconhecer estas causas ajudar-nos-á a identificá-las na 
nossa vida, e saber porque não estamos a crescer espiritualmente e auxiliar-nos-á a desejar mudar. 
     A outra parte da lição é uma lista de coisas que ajudam o crescimento espiritual. Conhecê-las 
ajudar-nos-á a cooperar com o Espírito Santo, no sentido de trazer crescimento à nossa nova vida em 
Cristo. Juntos encontraremos ajuda e encorajamento neste estudo. 
 
Sumário da Lição 
O QUE DIFICULTA O NOSSO CRESCIMENTO 
     Tempo Errado 
     Exercitar a Vontade de Forma Errada 
     Falta de Dieta 
O QUE AJUDA O NOSSO CRESCIMENTO 
     O Espírito Santo, o Nosso Ajudador 
     O Espírito Santo a Trabalhar Através do Nosso Espírito 
 
Objectivos da Lição – Quando terminar esta lição, deverá ser capaz de: 
1. Reconhecer os obstáculos ao crescimento cristão. 
2. Compreender totalmente o papel do Espírito Santo no crescimento do crente. 
3. Descrever a relação entre o Espírito Santo e o seu espírito. Esta relação produzirá o fruto do 
    Espírito na sua vida. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Leia a lição. 
2. Faça os exercícios no decorrer da lição, verificando periodicamente as suas respostas com as     
    fornecidas no livro. 
3. Responda ao auto-teste no final da lição, verificando cuidadosamente as suas respostas. Reveja as  
    questões que respondeu incorrectamente. 
 
Palavras-Chave 
automático  
negligência 
obstáculo 
peneirar 
racional 
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O QUE DIFICULTA O NOSSO CRESCIMENTO 
 
     O crescimento natural tem inimigos. Estudámos resumidamente este assunto quando falámos sobre 
solo e construção. A Bíblia refere claramente alguns factores que impedem a maturidade cristã, os 
quais precisamos de conhecer. Talvez se lembre de que, algumas vezes, quando ainda era criança, 
ouvia os seus pais a chamar-lhe a atenção em relação a coisas que o poderiam magoar. Podem ter 
falado sobre a necessidade de se evitar uma certa planta, ou algum animal e, provavelmente, a 
primeira coisa que devem ter ensinado foi como os identificar. Vamos ver algumas coisas que 
impedem o crescimento espiritual. 
 
Tempo Errado 
Objectivo 1. Dizer o que causou a condição de atraso espiritual das pessoas, descrita em          
Hebreus 5:12. 
 
     O novo nascimento inicia a fase a que podemos chamar de infância espiritual. Já viu alguma 
criança vestida como um adulto, a fingir ser grande? É muito divertido vê-las a andar com aqueles 
sapatos enormes, ou com aqueles chapéus tão grandes que chegam até às orelhas. Geralmente 
dizemos-lhe para que estarem até quando forem maiores para depois usarem aquelas coisas. 
     O tempo é importante. Devemos preocupar-nos não apenas em fazer as coisas certas, mas também 
em fazê-las no tempo certo. E o tempo errado não significa só fazer as coisas antes da hora, mas, 
também atrasar-se na realização das mesmas. Hebreus 5:12 apresenta um exemplo excepcional de 
crescimento retardado pela falta de aplicação do conhecimento de Deus que já temos, para 
alcançarmos um maior progresso espiritual. 
 
1. Depois de ler Hebreus 5:11-14, sublinhe o versículo 12. Qual era o problema do povo,  conforme 
descrito neste versículo? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Existem dois tipos de tempo. Os gregos, em cuja língua o Novo Testamento foi escrito, escreveram 
sobre isto fornecendo uma definição feita em duas divisões básicas: (1) chronos, que significava uma 
sucessão de minutos, horas, e dias; e (2) kairos, que se referia a épocas de crises, nas quais estavam 
incluídos períodos muito importantes, tais como o crescimento, as provações, e outras experiências da 
vida humana. 
 
 
 
      
 
 
      
 
 
 
     No processo da maturidade cristã, estes dois conceitos de tempo são muito importantes. As 
expectativas que Deus tem em relação a nós são baseadas no nosso tempo de convertidos. Ele está no 
controle do nosso tempo de crise também. Leia Eclesiastes 3:1-8, que é uma passagem que fala em 
relação ao controle de Deus sobre o tempo e as estações. 
     Há quanto tempo é que teve a experiência de novo nascimento? Talvez tenha sido há muito pouco 
tempo, ou talvez já seja um cristão desde há longos anos. Simplesmente não se esqueça de que o 
tempo presente é importante. Não devemos esperar de nós mais do que o próprio Deus espera, e não 
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podemos esquecer-nos de que o processo de crescimento exige tempo. A falta de tempo pode ser um 
factor de atraso na questão do crescimento. Mas, se ainda não alcançou um bom resultado, não 
desespere. Peça a Deus que o ajude durante este curso, para que possa aplicar fielmente o seu 
conhecimento das coisas espirituais, para alcançar a maturidade em Cristo. 
     A Bíblia geralmente fala do tempo como algo completo ou maduro. Um exemplo disto é        
Efésios 1:9-10: “Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera 
em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, 
tanto as que estão nos céus como as que estão na terra.” 
 
2. Quem deve cumprir o plano mencionado em Efésios 1:10? 
 
__________________________________________________________________________________ 
      
     É confortante confiarmos no facto de que Deus controla todos os aspectos da nossa vida! 
     O Kairos, períodos de crises, acontecem em épocas indefinidas, e só Deus pode pôr em ordem. 
Estas fases (ou períodos) criam circunstâncias com as quais devemos aprender. 
 
3. Lucas 22:31 fala em relação à importante questão da tentação. Com base nesta passagem, quem 
pediu autorização para tentar os discípulos? 
a) Satanás 
b) Deus 
c) Companheiros cristãos 
 
     Quem deu autorização para que os discípulos fossem tentados? (Não temos uma resposta clara para 
esta pergunta nesta passagem, mas aqui tem uma boa oportunidade de pensar um pouco sobre isto). 
Deus deu a Satanás autorização para tentar os discípulos, da mesma maneira que deu autorização para 
que ele tentasse Job (Job 1:6-12). 
     O objectivo desta provação em Lucas 22:31 foi colocar os discípulos à prova; especialmente Pedro. 
Nos versículos seguintes vemos que Jesus orou por Pedro, no seu momento de kairos, para que ele 
fosse capaz de passar por aquele teste. Não só sobreviver, mas tornar-se mais forte, para poder 
fortalecer outros. Vamos orar para que nós, também, possamos perseverar durante os momentos de 
crises, que produzem crescimento espiritual tanto em nós, como nos outros. 
 
4. De acordo com Romanos 5:3-4, o que é que produz paciência? 
 
__________________________________________________________________________________ 
  
 
5. Com base em Romanos 5:4, complete a afirmação seguinte: Quando aprendemos a ter paciência, 

alcançamos a __________________________ de Deus sobre a nossa vida, que resultará em esperança. 

     Deus não só permite, mas também providencia tempos de pressão e de crise, que são oportunidades 
para crescermos em maturidade cristã. 
 
Exercitar a Vontade de Forma Errada 
Objectivo 2. Mostrar o exercício errado da vontade humana, na sua relação com a vontade de Deus. 
 
     Porque está a fazer este curso? Se maturidade fosse algo automático, porque alguém iria procurá-
la? Creio que já sabe a resposta, não sabe? Deus providencia o kairos (crises), mas somos nós que 
escolhemos como vamos responder às circunstâncias. Quando Deus nos criou, ele dotou-nos de 
vontade, e este é o mais sublime aspecto do nosso espírito. E Deus escolheu não violar esta qualidade 
que ele mesmo nos deu. 
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6. Vamos voltar a Hebreus 5:11-14 por uns instantes. Porque é que era difícil para o escritor  explicar 
sobre verdades espirituais aos hebreus (v.11)? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     A melhor tradução para o verbo ser, na linguagem original do versículo 12, é “tornaram-se”. Isto 
significa que os hebreus não foram sempre lentos, vagarosos, e tardios. O termo grego que aqui é 
traduzido por tardio, é nothros que significa “difícil de empurrar”. Depois, o que ele está a dizer, é o 
seguinte: Existem muitas verdades que não podem ser ditas porque se tornaram tardios e vagarosos. 
     Pode ver que estes hebreus tiveram uma escolha nesta questão. A vontade deles estava envolvida. 
Eles endureceram o coração contra o processo de crescimento. Novamente, na última parte do 
versículo 12, está a ideia de que o povo era tardio em compreender. Tinham de continuar a alimentar-
se de leite, pois não podiam ingerir alimento sólido. De certa forma, podemos dizer que muitos 
cristãos serão tão maduros quanto decidirem ser. Deus providencia a escola, mas somos nós que de-
cidimos se vamos ou não aprender. 
 
7. Leia novamente Lucas 22:31-32, e complete esta frase: Jesus orou para que a fé de Pedro  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
8. Leia em Lucas 21:34-36, as palavras de Jesus aos seus discípulos. Preste atenção em quantas coisas 
eles têm de decidir ou fazer. Liste as acções da vontade encontradas nestes versículos. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Quase tudo o que já estudámos, ou vamos estudar, está relacionado com a vontade. E mesmo que 
muitas das passagens bíblicas que tratam sobre isto não façam menção clara, fazem-no de forma 
indirecta. Aqui estão partes de dois versículos que parafraseamos para enfatizar mais directamente este 
conceito de vontade implícito neles. 
 
1 Pedro 2:2: O novo convertido deve ser como um recém-nascido. Ele deve desejar beber o leite 
espiritual. 
 
2 Pedro 3:18: O cristão deve sempre desejar crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. 
 
9. Leia os seguintes versículos e reescreva partes deles. Quando estiver a reescrever, enfatize os 
conceitos de vontade, sublinhando-os. 
 
a)  Efésios 4:15 _____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b)  2 Pedro 1:6 ______________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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c)  1 Coríntios 13:11 _________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
d)  Efésios 4:13 _____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Completou o exercício 8? Trata-se de um exercício muito bom, e que o ajudará a compreender que 
uma boa compreensão da vontade é importante, e que esta longa tarefa extra ajudará. 
     Hebreu 12:1-2 enfatiza a importância da vontade humana na carreira da vida. Esta passagem indica 
que devemos: 
     Desejar livrar-nos de tudo que possa dificultar o nosso progresso espiritual, e manter os nossos   
olhos fixos em Jesus, para progredirmos em direcção à maturidade cristã, na jornada da vida. 
     Se se rebelar contra a vontade de Deus, estará a exercitar a sua vontade de maneira errada. 
Maturidade cristã exige submissão da nossa vontade à vontade de Deus. Até Jesus Cristo teve de 
submeter a sua vontade humana à vontade divina, para conseguir suportar a cruz (Mateus 26:39-42). 
 
10. Segundo Hebreus 12:2, Jesus foi capaz de suportar a cruz por causa: 
a) da comunhão com aqueles em Seu redor. 
b) das vitórias obtidas durante a Sua vida terrena. 
c) do prenúncio da alegria que teria no futuro. 
  
     Este é um bom momento para reflectir. Deseja alcançar o amadurecimento como cristão? Peça a 
Deus que o ajude a reagir de maneira correcta a cada situação que Ele colocar à sua frente. 
 
Falta de Dieta 
Objectivo 3. Explicar porque parece evidente que em 1 Coríntios 3:1-2 a negligência dos cristãos 
causou uma carência na sua dieta espiritual. 
 
     Existe um ditado em muitos lugares do mundo que diz que um homem se torna naquilo que ele 
come. O que importa não é apenas o quanto comemos, mas também o que comemos. Alguns tipos de 
alimentos produzem apenas gordura. Outros são boas fontes de energia e vigor. Não há dúvida de que 
a nossa maturidade cristã é limitada pela nossa dieta espiritual. De certa forma já demos atenção a esta 
questão na Lição 3. O cristão recém-nascido deve desejar leite. Mas, para conseguir crescer, o crente 
tem de sair da fase do leite e ir para a da comida sólida. 
     Hebreus 5:12 diz que os cristãos que fossem amadurecendo, deveriam ser capazes de ser mestres. 
Mas, em vez disto, continuavam a necessitar de professores. Ainda não poderiam receber comida 
sólida (digerir a verdade directamente), mas tinham de beber leite (alimento “pre-digerido”). Outra 
pessoa tinha de estudar as verdades de Deus na Bíblia, aprender sobre ele através da oração e, depois, 
preparar a sua mente e o seu espírito para ensinar aos outros, num nível que eles pudessem 
compreender. 
     Em Hebreus 5:11 o escritor diz para estes cristãos: “... temos que dizer, de difícil interpretação, 
porquanto vos fizestes negligentes para ouvir.” O completo ensinamento da fé cristã não é fácil de se 
compreender. Não pode ser assimilado ou aprendido em apenas um dia. Um crente geralmente evita 
ensinamentos difíceis. Vemos uma rejeição parecida nos bebés, quando a mãe pára com a alimentação 
baseada em leite e começa a introduzir alimentos mais sólidos na sua dieta. Mas, apesar desta rejeição, 
a mãe sabe que esta mudança na dieta é o próximo passo no processo de crescimento da criança. 
     Já provou o seu desejo de chegar à maturidade cristã, mas isto não torna o processo mais fácil, pois 
não? Nas próximas lições veremos que, para o cristão, comida sólida significa:  
 
l. passar dos princípios básicos da vida cristã, para os conceitos mais complexos;  
2. ser capaz de identificar o certo e o errado;  
3. aceitar responsabilidades e,  
4. moldar o carácter de Cristo na sua vida.  
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     Para se alcançar tudo isto devemos procurar a ajuda sobrenatural de Deus, bem como exercitar os 
nossos desejos. 
 
11. 1 Coríntios 3:1-2 deixa evidente que os crentes devem ser capazes de digerir comida espiritual 
mais sólida. O apóstolo Paulo, consequentemente, lamenta ter de alimentá-los com leite. Qual foi a 
razão para ele continuar a alimentá-los assim (v.2)? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
12. Cite um factor humano e um sobrenatural que trabalham juntos no desenvolvimento da maturidade 
cristã no crente. 
  
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

O QUE AJUDA O NOSSO CRESCIMENTO 
 
     Antes, discutimos a capacidade de crescimento que existe em toda a vida. Depois, na primeira parte 
desta lição, mencionámos as razões porque o crescimento pode não acontecer. Afinal, o processo do 
crescimento tem limitações e inimigos. Começamos a crescer quando aceitamos Jesus Cristo: nos 
arrependemos dos nossos pecados e confessamos o Seu senhorio na nossa vida. Aprendemos também 
que este é o processo do novo nascimento; esta é a nossa nova vida espiritual. Lembra-se da descrição 
de Jesus desta experiência? Podemos encontrá-la em João 3:6. 
 
13. De acordo com esta passagem, existem dois tipos de nascimento: um, através de pais humanos e, o 

outro, quando o ser humano “...é nascido do _____________________________________________.” 

O Espírito Santo, o Nosso Ajudador 
Objectivo 4. Explicar para um crente porque ele deve crescer em Cristo através do Espírito Santo. 
 
     É muito importante compreendermos como o Espírito nos ajuda a crescer. Já deve ter visto pais  a 
ajudar os filhos a crescer, ensinando-os a andar, a falar e, pacientemente, contribuindo para o seu 
amadurecimento. De modo semelhante, o Espírito Santo actua como o nosso treinador, na nossa nova 
vida cristã. O apóstolo Paulo explica este processo em 1 Coríntios 2. O Espírito Santo revela-nos os 
segredos de Deus. 
 
14. Baseie as suas respostas para as questões seguintes em 1 Coríntios 2:10-11. 

a) Através de quem é que Deus revela o Seu segredo? ______________________________________ 

b) Quem penetra as profundezas dos propósitos de Deus? ____________________________________ 

c) O que é que conhece tudo sobre uma pessoa? ___________________________________________ 

d) Quem conhece tudo sobre Deus? _____________________________________________________ 
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     1 Coríntios 2:12 diz: “Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito que provém de 
Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus.” Que maravilhosa 
verdade é esta! O Espírito Santo ajuda-nos a conhecer tudo o que nos vem de Deus; podemos dizer 
que ele nos ajuda a crescer para alcançar a completa idade adulta. O Espírito Santo ajuda-nos a 
amadurecer. Como os nossos pais físicos, ele pacientemente trabalha connosco para alcançarmos este 
objectivo. 
     Como se lembra, Jesus nasceu em forma humana, através da acção directa do Espírito Santo  
(Lucas 1:35). Foi o Espírito que ajudou o nosso Senhor Jesus a cumprir o seu propósito humano. E foi 
ele ainda que levou Jesus Cristo a ser o obediente servo do Pai (Mateus 4:1). 
 
15. Como é que Jesus foi preparado para o Seu ministério terreno (Actos 10:38)? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Antes de Jesus voltar para o Pai, Ele prometeu aos Seus seguidores que lhes enviaria outro 
Consolador. A palavra outro (João 14:16) significa outra pessoa igual ao próprio Jesus. Esta é uma 
promessa muito importante, a qual devemos estudar com muita atenção. A palavra consolador aqui 
significa “aquele que trabalha ao nosso lado para nos ajudar”, 
 
16. João 14:15-20. 
a)  Por quanto tempo o Consolador estará convosco (v.16)? __________________________________ 
 
b)  Onde estará o Consolador enquanto nos ajuda (v.17)? ____________________________________ 

17. João 14:25-26. Jesus prometeu aos seus discípulos que o Consolador os faria lembrar de 
a)  parte do que Ele lhes tinha dito. 
b)  tudo o que Ele lhes tinha dito. 
c)  mais do que Ele lhes tinha dito. 
 
     É importante que leia João 16:5-15. Portanto faça isto agora. Nesta passagem Jesus diz que é 
melhor para os seus seguidores que ele vá para o Pai. 
 
18. Qual é a razão que Jesus apresenta aos seus discípulos, em João 16:7 para explicar a sua partida? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Jesus enviou o Espírito Santo à sua igreja com a função de ensinar-nos e guiar-nos “... em toda a 
verdade...” (João 16:13). É Ele quem nos conduz à semelhança de Cristo e, nesta semelhança, 
cumprimos o verdadeiro destino do homem. Também foi Ele quem levou Jesus a cumprir o Seu 
propósito humano, como um obediente servo do Pai. Assim, através do sofrimento, morte e 
ressurreição, Ele conquistou para nós a salvação. O Espírito Santo conduz-nos à semelhança de Cristo; 
como os Seus servos, devemos ser pessoas que reflectem o Senhor Jesus aqui na terra. Que plano 
maravilhoso! Nós fazemos parte do propósito de Deus para o mundo. 
 
O Espírito Santo a Trabalhar Através do Nosso Espírito 
Objectivo 5. Identificar duas forças opostas na sua vida. 
Objectivo 6. Descrever a sua parte na conquista de um andar no Espírito. 
 
     O Espírito Santo trabalha através do espírito do homem que é, como já vimos, a sua natureza mais 
elevada. Isto faz o homem ser totalmente diferente de outros seres vivos. É formado por personalidade, 
e possui a capacidade de pensar racionalmente. De certa forma, o nosso espírito pode ser comparado a 
uma escada. A parte mais alta e mais semelhante a Deus desta escada é a nossa vontade. E esta 
vontade é o poder de escolher ou tomar decisões. Os teólogos chamam a isto de acção moral livre. Isto 
significa que Deus permite ao homem tomar parte na decisão do seu futuro. 
     O espírito humano transforma-se num campo de batalha quando o homem se recusa a deixar o 
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Espírito de Deus dirigir a sua vida. Já viu duas pessoas empurrando-se uma à outra na tentativa de 
alcançar algum objecto? A impressão que se tem é que eles vão parti-lo em dois. Isto parece-se com o 
cabo-de-guerra espiritual que encontramos em Gálatas 5:16-17. 
 
19. Gálatas 5:16-17. Quais são as duas forças que se opõem uma à outra (v.17)? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Gálatas 5:19-23 descreve a nossa vida em duas fases: primeiro, quando a natureza humana está no 
controle e, depois, quando o Espírito é quem comanda. A natureza humana possibilita uma vida como 
a descrita nos versículos 19 a 21. Contudo quanto o Espírito Santo controla o espírito do homem, isto 
possibilita um estilo de vida totalmente diferente. 
 
20. Gálatas 5:22,23. As qualidades encontradas nesta passagem são desenvolvidas através do controle 
do Espírito Santo sobre o nosso espírito, e geralmente são chamadas de fruto do Espírito. Escreva 
estas nove qualidades na ordem em que são mencionadas. 
 
a) _____________________________________ f)  ___________________________________ 

b)  ____________________________________ g)  __________________________________ 

c)  ____________________________________  h)  __________________________________ 

d) _____________________________________ i)  ___________________________________ 

e)  ____________________________________  

21. Através da unção do Espírito, Jesus recebeu dons para exercer o Seu ministério terreno. Leia  
Actos 10:38 novamente. Quando Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus, o que é que Ele fez? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Quando o Espírito Santo controla a nossa vida, ele realiza a obra de Jesus em nós. Que maravilhosa 
promessa! 
 
22. João 14:12-14. Como é que Jesus compara o que aquele que crer nele fará, com o que Ele mesmo 
fez (v.12)? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Vejamos Gálatas 5:25, que diz: “Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.” Outro 
aspecto de controlo é o controlo de cada dia da nossa vida; a verdadeira rendição da nossa vontade, a 
qual é chamada de andar no Espírito. E foi assim que Jesus viveu diariamente a Sua experiência 
humana. Nós também podemos andar no Espírito. Estude a ilustração seguinte. 
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     Muitas outras coisas que nos ajudam a crescer serão discutidas no capítulo 6, mas é muito 
importante que compreendamos uma agora: nascemos numa família espiritual, a qual Deus 
providenciou para nos ajudar. 
 
23. Efésios 4:7-16. Jesus deu pessoas como dádivas para ministrar à humanidade, de várias maneiras 
(v.11). Qual era o propósito do trabalho para estes ministros (v.12)? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Devemos levar o nosso espírito – personalidade, intelecto, habilidades, e vontade ou escolha – 
cativo ao Espírito Santo se Ele, o Consolador , nos tornar semelhantes a Jesus Cristo. Através desta 
semelhança, satisfazemos os desejos de Deus para nós, bem como as nossas necessidades básicas de 
orientação em direcção ao nosso objectivo espiritual. 
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Auto-Teste 
 
VERDADEIRO-FALSO? Transforme as afirmações falsas em verdadeiras. 
 
1. O tempo não tem nada a ver com a maturidade do crente. 

O tempo___________________________________________________________________________ 

2. Devemos desejar livrar-nos dos obstáculos ao progresso espiritual.  

Devemos desejar livrar-nos____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
3. O crente que recebe apenas o leite da Palavra, cresce mais depressa do que o que recebe comida 
sólida. 
 
O crente que recebe apenas o leite da Palavra______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

4. A única fonte de conhecimento total em relação a uma pessoa é a dos seus pais. 

A única fonte de conhecimento total em relação a uma pessoa_________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
5. Gálatas 5:25 dá a compreender que é possível ter vida no Espírito sem permitir que Ele controle a 
nossa vida. 
 
Gálatas 5:25 dá a compreender que______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
ESCOLHA  MÚLTIPLA. Existe apenas uma resposta correcta para cada questão.  
 
6. O escritor aos hebreus criticou a demora deles em compreender os seus ensinamentos, dizendo que     
já tinham tido tempo suficiente para 
a) serem mestres. 
b) construírem igrejas. 
c) constituírem famílias. 
 
RESPOSTA BREVE.  
 
7. Em Gálatas 5:22-23 há nove qualidades pessoais encontradas na vida de uma pessoa  controlada     
pelo Espírito. Refira pelo menos quatro delas. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 



 42 

Respostas às Perguntas de Estudo 
 
1. Falta de um progresso espiritual que eles deveriam ter alcançado durante o tempo que conhecem 
Deus. 
 
13. Espírito 
 
2. Deus. 
 
14. a) o Seu Espírito. 
      b) o Espírito de Deus. 
      c) o espírito da pessoa. 
      d) o Seu Espírito. 
  
3. a) Satanás 
 
15. Deus derramou o Espírito Santo e poder sobre Ele.  
 
4   tribulação 
 
16. a) Para sempre.  
      b) Em nós. 
 
5. experiência 
 
17. b) tudo o que Ele lhes tinha dito. 
 
6. Porque eles demoravam a compreender. 
 
18. Para poder enviar-lhes o Espírito Santo. 
 
7. Não desfalecesse. 
 
19. A natureza humana e o Espírito. 
 
8. Sejam cautelosos. 
    Não se ocupem com glutonaria, bebedice e preocupações com a vida. 
    Vigiem. 
    Orem sempre. 
 
20. a) amor 
      b) alegria 
      c) paz 
      d) longanimidade 
      e) benignidade 
      f) bondade 
      g) fidelidade 
      h) mansidão 
      i) auto-controle 
 
9. As suas respostas poderão variar, mas deverão ser parecidas com estas: 
a) Devemos desejar crescer em tudo, em Cristo. 
b) Devemos desejar acrescentar domínio próprio ao nosso conhecimento. 
c) Agora que sou um homem, preciso de parar de agir como criança. 
d) Todos devemos desejar chegar à unidade da fé. 
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21. Foi a todos os lugares fazendo o bem, e curando todos os que estavam oprimidos debaixo do  
poder do diabo. 
 
10. c) do prenúncio da alegria que teria no futuro. 
 
22. Dizendo que esta pessoa faria as obras que Ele estava a fazer, e outras maiores ainda. 
 
11. Porque eles não estavam prontos para receber um alimento mais sólido. 
 
23. Preparar o povo de Deus para o serviço cristão. 
 
12. O desejo do crente e a ajuda de Deus. 
 
 
Antes de continuar o estudo com a Lição 5, certifique-se de completar ao exame da Unidade 1, e 
devolvê-lo para o centro do ICI. 
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Unidade 2 
PROGRESSOS NA 

MATURIDADE CRISTÃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


