
-LIÇAO 2
Jesus Cristo: um
Exemplo de Crescimento

Você se lembra de alguma vez em que você realmente surpreendeu
seus pais, ou um professor com alguma demonstração de amadurecimen-
to? Alguma vez já viu um garoto desejando ser tão alto quanto seu pai?
Certa vez eu visitei uma família em que os dois filhos haviam marcado a
altura do pai na parede. Abaixo dessa marca estavam várias datas e medi-
das para comparar o crescimento de cada um dos garotos. Sabemos que
nosso Pai celeste deseja que alcancemos nossa maturidade para que pos-
samos ter comunhão com Ele. Precisamos crescer espiritualmente para
alcançarmos o propósito para o qual Deus nos criou à sua imagem.

Talvez o amadurecimento cristão possa parecer dificil de entender.
Você pode até perguntar: "Maturidade cristã se parece com o quê?" Os
garotos que mencionei tinham um alvo visível. Eles conheciam seu pai, e
sabiam a altura dele. Não era díficil para eles acompanharem o próprio
crescimento em relação à estatura do seu paí.

Este é o nosso propósito nesta lição: definir maturidade cristã em
termos de alvos visiveis. A Biblia é um livro aberto. Jesus muitas vezes
ensinou através de parábolas que eram histórias do dia-a-dia do povo.
Vamos verificar que os parâmetros bíblicos para o nosso crescimento são
claros e aplicáveis a cada um de nós.
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esboço da lição

Estabelecendo Uma Meta a Ser Alcançada
Vendo o Crescimento de Jesus

Maturidade tisica
Maturidade mental
Maturidade social
Maturidade espiritual

Aprendendo Sobre a Imagem de Jesus

objetivos da lição

Quando você terminar esta lição, deverá ser capaz de:

• Citar quatro maneiras pelas quais Jesus Cristo é uma meta de cresci-
mento espiritual, possível de ser alcançada.

• Citar um aspecto prático da vida diária, no qual todo crente pode ser
igual a Jesus.

• Experimentar crescimento pessoal na sua semelhança com Cristo.

atividades de aprendizagem

1. Leia a lição.

31



32 Maturidade Cristã

2. Procure no glossário a definição de toda palavra-chave que você não
conheça.

3. Faça os exercícios no desenvolvimento da lição, recorrendo ao texto
quando necessário. Compare periodicamente as suas respostas com
as do livro.

4. Pegue seu caderno de anotações sobre maturidade cristã e abra em
duas páginas em seqüência, e as divida em quatro colunas. Coloque
essas palavras no alto de cada coluna: I) fisico; 2) mental; 3) social;
e, 4) espiritual. Quando passagens bíblicas forem solicitadas no de-
correr da lição, escreva-as nessas colunas.

5. Responda ao auto teste no final desta lição, e confira suas respostas
cuidadosamente. Faça uma revisão nas questões que tiver respondido
incorretamente.

palavras-chaves

Conhecer o significado das palavras-chaves colocadas no início de
cada lição, irá ajudá-lo à medida que for estudando. Você encontrará as
palavras alistadas em ordem alfabética, no glossário que está no final
deste livro. Se você tiver dúvida sobre o significado de alguma palavra
da lista, poderá checar o significado agora, ou quando encontrá-Ia, no
decorrer do texto. Por favor, separe um tempo para ver a definição de
qualquer palavra desconhecida, uma vez que elas são muito importantes
para uma completa compreensão deste curso.

Adúltero
homossexual

imagem

desenvolvimento da lição

ESTABELECENDO UMA META A SER ALCANÇADA

Objetivo 1. Citar a meta biblica que cada crente deve se empenhar em
atingir.

Já vimos em Efésios 4.13 que Deus deseja que nos tomemos pessoas
maduras, alcançando a completa estatura de Cristo. O significado origi-
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nal desses termos, no Novo Testamento é, na verdade, "uma perfeita va-
ronilidade" ou, deveriamos dizer, uma pessoa completa, ou totalmente
desenvolvida.

1 De acordo com esse versículo, qual é a verdadeira medida dessa ma-
turidade? (Circule a resposta correta.)
a) Um dom espiritual especial.
b) A perfeita varonilidade de Cristo.
c) Uma perfeição pura.

A palavra estatura é muito importante, e significa "altura ou qualida-
de alcançada pelo crescimento". Jesus não nasceu entre nós como um ser
humano perfeito, mas como uma criança que teve de crescer como cada
um de nós.

2 Hebreus 5.8 fala sobre Jesus, e começa com as seguintes palavras:
"Embora sendo Filho". Escreva o resto do versículo aqui.

3 Reveja o significado da palavra perfeito no glossário. A palavra per-
feito significa "completar" ou "trazer à forma final". Como você acha
que essa palavra pode se aplicar a Jesus?

Uma vez que Jesus sempre teve uma perfeição espiritual sem pecado,
ele é o modelo perfeito para nosso crescimento em todas as áreas da vida
(2 Corintios 5.21). Mesmo que não esperemos alcançar uma perfeição
pura, a semelhança com Cristo é uma meta possível para nosso cresci-
mento espiritual. Trabalhar para alcançar uma meta mais alta do que a
que realmente esperamos alcançar, nos ajuda a realizar mais do que se
estabelecéssemos uma meta menor.

4 Leia cuidadosamente Hebreus 4.14-16. Jesus é capaz de se identificar
com os problemas que temos de enfrentar no nosso crescimento como
cristãos? Explique.
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A Bíblia menciona Jesus como sendo nosso irmão (Hb 2.11,12,17).
Se você tem um irmão mais velho, sabe o quanto ele pode ser influente
em sua vida, pelo fato de ser o primogênito e o mais "experiente" da
família.

Leia Hebreus 2.10 com atenção, e escreva-o no seu caderno de anota-
ções. Você compreende que Jesus, por ter crescido ou sido aperfeiçoado
é, por isso, capaz de conduzir outros filhos de Deus ao perfeito propósito
divino? Esse fato não o estimula a desejar crescer em sua vida cristã?

VENDO O CRESCIMENTO DE JESUS
Objetivo 2. Enumerar quatro áreas em que Jesus cresceu.

Vimos que Jesus deve ser o nosso exemplo; e a sua estatura, a nossa
meta. Para ser preciso, a Bíblia mostra que Jesus cresceu, ou amadure-
ceu, em quatro áreas básicas.

5 Leia Lucas 2.52. Enumere quatro áreas em que Jesus cresceu.

Você pode relacionar essas quatro áreas com as áreas em que você
deve crescer? Entende por que o versículo de 2 Pedro 3.18 nos diz par~
crescer no "conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo"? A
medida que aprendemos sobre a vida de Jesus, compreendemos melhor o
alvo e os propósitos de nossa própria maturidade cristã.

Agora você deve começar a preencher as duas páginas do seu cader-
no de anotações, conforme solicitado no item número quatro da atividade
de aprendizagem. Enquanto você estuda os próximos três pontos, escre-
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va em cada uma das três primeiras colunas dessas páginas as referências
bíblicas apresentadas.

Maturidade Física

Objetivo 5. Criar hábitos que ajudarão você a alcançar uma maturi-
dade cristã fisica.

A Bíblia ensina que a maturidade cristã, em termos fisicos, envolve
muito mais que o simples crescimento do corpo; implica a compreensão
do seu propósito. Maturidade fisica, para o cristão, abrange a condução
do corpo de maneira que agrade a Deus, o Pai. As passagens seguintes
irão ajudá-lo a compreender essa área e a criar hábitos fisicos cristãos: I
Tessalonissenses 4.3-8; I Corintios 6.9-15, 18, 19; I Timóteo 4.8, e Gálatas
6.7,8. Escreva essas passagens no seu caderno de anotações, abaixo da
palavra ''fisico ".

6 O que I Corintios 6.9,10 diz sobre o destino daqueles que corrom-
pem o seu corpo com a imoralidade?
a) Eles serão severamente punidos.
b) Serão excluídos da igreja.
c) Não herdarão o reino de Deus.

Maturidade Mental

Objetivo 4. Desenvolver uma maturidade mental cristã, preenchendo
a mente com pensamentos puros.

A mente humana é um maravilhoso presente de Deus. Você já notou
como é dificil manter a mente sob controle? É muito fácil deixar a mente
divagar com pensamentos que não agradam a Deus. Não se admire de
Pedro ter dito aos cristãos: "Por isso, cingindo o vosso entendimento,
sede sóbrio ..." (I Pedrol.13.) Como você pode ver, Jesus nos ensina que
a mente é, verdadeiramente, uma área problemática em nossa vida.

7 Leia Marcos 7.18-23. De acordo com Jesus, de onde vêm todas as
coisas más que as pessoas praticam?
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Aliás, permitir que coisas erradas permaneçam em nossa mente é dei-
xar o pecado fazer morada em nosso coração.

Escreva Mateus 5.28; I Pedro 1,13; Marcos 7.18-23; Provérbios 23.7,
e 2 Corintios 10.4,5 em seu caderno de anotações, na coluna "mental".

8 Em 2 Corintios 10.4,5 Paulo fala sobre "destruir fortalezas". Em se-
guida, apresenta três maneiras de desenvolver maturidade cristã mental.
Quais são elas?

a ..
b ..
c .

9 Filipenses 4.8 menciona algumas coisas com as quais devemos en-
cher nossa mente. Quantas são?
a) Três.
b) Oito.
c) Doze.

Agora, com atenção, leia Romanos 12.1,2 . Observe a última frase:
" ... para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade
de Deus". Aqui encontramos novamente a palavra perfeito que, como
você se lembra, significa "maduro" ou "completo e inteiro". Temos de
tentar conhecer a vontade de Deus através de nossa própria vontade; sa-
ber como Ele quer que vivamos.

10 Segundo Romanos 12.2, como Deus transforma a pessoa que está
vivendo segundo os padrões deste mundo?

Podemos perceber como é importante adquirir maturidade mental.

Maturidade Social
Objetivo 5. Crescer em nossa maturidade cristã social.

O nosso crescimento cristão envolve tanto o aspecto social de nossa
vida, quanto os aspectos fisico e mental. Você poderia enumerar muitas
áreas de sua experiência social, tais como família, amigos, casamento,
relacionamento com autoridades, vizinhos, e muitos outros. É impossível
enumerar, ou estudar, neste curso, todas as passagens bíblicas relaciona-
das com essa área de nossa vida.
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Escreva em seu caderno de anotações, na coluna intitulada "social ",
as seguintes referências: Salmos 1OI, Tiago 4.4,5 e Efésios 5. (Isso mes-
mo, todo o capítulo!)

NOTA: Esse maravilhoso capítulo (Efésios 5) começa nos exortando
a nos conduzir de maneira irrepreensível (verso 1). Depois menciona
alguns atos pecaminosos que não devemos fazer (versos 3-5). O versícu-
lo 11 enfatiza como devemos reagir às atitudes erradas das pessoas:
"Não sejaís cúmplices nas obras infrutíferas das trevas ", O capítulo
termina com alguns conselhos de santidade referentes ao relacionamen-
to conjugal (versos 21-33).

11 Leia o Salmo 1O 1 em voz alta. Em seguida, em espírito de oração
escolha, nesse salmo, uma área da vida do salmista na qual você gostaria
de fortalecer-se. (Exemplo: sinceridade, maneira de lidar com o mal, pu-
reza na vida em família, etc.)

Deus está interessado em nos ajudar a crescer em todas as áreas de
nossa vida.

Maturidade Espiritual
Objetivo 6. Escolher hábitos. pensamentos e relacionamentos que o aju-

darão na sua caminhada em direção à maturidade espiritual.

Todo este curso é a respeito de maturidade espiritual. Contudo o capí-
tulo 6 trata desse assunto em detalhes. Nesta seção, não forneceremos defi-
nições. Contudo, ao estudar o capítulo 6, lembre-se de escrever as passa-
gens contidas aqui em seu caderno de anotações, na coluna "espiritual ",

Esta ilustração resume o que nós temos estudado:

A META
Maturidade e

Comunhão
com Deus

"GLORIFICAR A DEUS"
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Ao observar a ilustração você verá que a meta do cristão está fora
dele mesmo. Para alcançarmos a meta cristã, precisamos seguir em dire-
ção a ela.

12 A ilustração acima descreve uma vida dinâmica? (Explique.)
..............................................................................................................................

Todas as decisões que fizermos com relação a hábitos, pensamentos,
e relacionamentos, deverá visar à nossa maturidade espiritual.

APRENDENDO SOBRE A IMAGEM DE JESUS

Objetivo 7. Descrever a atitude de servo que Jesus teve, e identificar-
se como um dos seus servos.

Alguns princípios bíblicos parecem ser dificeis de entender. Já sabe-
mos que Deus nos separou para sermos "muitos irmãos" (Rrn S.29).
Você pode estar se perguntando: "Como posso ser igual a Jesus?" Essa
questão sempre aparece quando lembramos que ele nunca pecou, e que
foi Deus em forma humana. Devemos entender uma questão simples,
mas importante: é sendo servos que nos tomamos como Jesus.

13 Leia Filipenses 2.5-S. De acordo com o versículo 5, que atitude ou
pensamento devemos ter?

14 Baseado em Filipenses 2.6-S, qual natureza Jesus voluntariamente
assumiu?

De acordo com Filipenses 2.5-S, essa natureza foi expressada através
da humildade e da obediência. Em Hebreus 10.7 Jesus diz: "Eis aqui,
estou ... para fazer, Ó Deus, a tua vontade" . E você se lembra da oração
que Ele fez no Getsêmani: ..... não se faça a minha vontade, e sim a tua."
(Lc 22.42.)

15 O que Hebreus 10.7 menciona que descreve a atitude de servo de
Jesus?
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Agora você compreende por que Paulo, Tiago, Judas e outros se iden-
tificam como "servos de Jesus Cristo"? É assim que nos tomamos como
ele. Não somos livres do pecado apenas para sermos salvos; somos sal-
vos para servir. Devemos ter um relacionamento de obediência com ape-
nas um Senhor, Jesus Cristo. Ele, verdadeiramente se tomou o nosso
Mestre. e nós nos tomamos servos amados de seu desejo. A alegria, a
vitória e a liberdade da salvação são mais que apenas uma experiência.
Através dela chegamos ao pleno conhecimento do nosso propósito: so-
mos criados para glorificar a Deus. Nosso alvo é sermos conforme a ima-
gem de Jesus Cristo, e termos restaurada a nossa comunhão com o Pai.
Tamanha comunhão satisfaz o mais profundo desejo do homem de ter um
objetivo na vida. Devemos declarar como o apóstolo Paulo: " ... como
sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela
vida, quer pela morte." (Fp 1.20.)
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autoteste

VERDADEIRO OU FALSO. Escreva V à frente das afirmativas verda-
deiras e F nas falsas. Depois transforme as falsas em verdadeiras .

.... 1 Estatura é uma palavra que significa "altura ou qualidade adquiri-
da com o crescimento."

Estatura é uma palavra que significa ..

.... 2 De acordo com Jesus, todas as coisas más procedem do coração
das pessoas.

De acordo com Jesus, todas as coisas más procedem ..

.... 3 A Bíblia ensina que o cristão deve ter a mente ou as atitudes de
Moisés.

A Bíblia nos ensina que o cristão deve ter a mente ou as atitudes
de .

MÚLTIPLA ESCOLHA. Circule a(s) letra(s) correspondente (s) à(s)
resposta(s) correta(s) para cada questão.

4 A Bíblia diz, em Lucas 2.52, que Jesus cresceu em quatro áreas da
sua vida. Selecione essas quatro áreas dentre as palavras abaixo.
a) espiritual
b) fisica
c) emocional
d) mental
e) saúde
t) bíblica
g) psicológica
h) social
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5 Segundo I Corintios 6.9, I0, certas práticas vão nos impedir de herdar
o reino de Deus. Identifique-as dentre as opções abaixo.
a) imoralidade
b) atletismo
c) esforço fisico
d) adultério
e) homossexualismo
f) reflexão

6 Filipenses 2.5-8 mostra que Jesus voluntariamente assumiu, não ape-
nas a forma humana, mas também uma natureza especial. Qual foi?
a) Uma natureza de pastor.
b) Uma natureza de servo.
c) Uma natureza de rei.
d) Uma natureza de profeta.

RESPOSTA BREVE. Escreva nos espaços abaixo, a resposta apropriada
para cada questão.

7 Nas experiências sociais do crente, quais são os quatro tipos de pes-
soas com as quais ele deve relacionar-se sob o senhorio de Cristo?
a .
b ..
c ..
d
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respostas às perguntas do estudo

1 b) A perfeita varonilidade de Cristo

9 b) Oito

2 "aprendeu a obediência, por aquilo que padeceu."

10 Através de uma completa mudança de mente.

3 Para o completo desenvolvimento de seu trabalho e de suas caracte-
rísticas tisicas e mentais.

11 Sua própria resposta

4 Sim, porque ele foi tentado como nós somos, e pode compadecer-se
de nossas fraquezas.

12 Sim, porque tanto a vida dinâmica quanto a Figura 2.1 indicam uma
vida que se move em direção a um objetivo.

5 Em estatura, em sabedoria e em graça diante de Deus, e em graça
diante dos homens.

13 A atitude de Jesus Cristo.

6 a) Eles não herdarão o reino de Deus.

14 Uma natureza de servo.

7 De dentro do seu coração, que é de onde provém todos as idéias e
pensamentos malignos.

15 Sua obediência.

8 a) Destruir falsos argumentos.
b) Destruir obstáculos ao conhecimento de Deus.
c) Levar cativo todo o entendimento à obediência de Cristo.
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Para Suas Anotações




