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Módulo 6 – AULA 1 
Fases do Crescimento Espiritual 

Despertar o desejo de crescer. 

Fases são coisas importantes, fases marcantes, Toda fase tem início, meio e fim. Nós 

passamos as fases, não permanecemos nela; agora muitas pessoas entram em uma 
fase e não querem mais sair dela, querem permanecer nela, mas tudo passa. Tudo o 

que Deus cria cresce, tudo o que Deus faz cresce, Deus nunca fez nada para regredir, 

para diminuir, e Gamaliel sabia disto, declarou. Devemos aprender a ter paciência com 

algumas pessoas que estão em outras fases de crescimento, tem pessoas que repetem 
muitos anos a mesma fase, tem gente que fica 20 anos fazendo a mesma fase; imagina 

se a pessoa ficar 20 anos no primeiro ano escolar, Deus tem outros projetos para nós, 

precisamos aprender a sair das fases e viver cada fase da nossa vida. É importante 

passarmos, crescermos e continuarmos crescendo na fase, a vida crista sempre é um 
poço inesgotável de crescimento e ensino, e quanto mais estudamos, mais vamos 

observar que temos crescer e caminhar muito mais, nunca vamos esgotar uma fase.  

II Co. 5:17 – esta é a base do nosso ensino, da nossa matéria, em Cristo Jesus somos 

renovados, constantemente inovados. A primazia é que tem que estar em Cristo. Paulo 
insiste em nos ensinar que existe uma Realidade de Nova Criatura. 

Fp. 3:12-13;16;14 – vamos observar sobre passado, presente e futuro. 

Alcançado o que? A maturidade, a perfeição, não que “eu” já tenha alcançado, Paulo 

está falando sobre “Ser perfeito”, ele ainda não tinha alcançado. Ele começa dizendo: 

não que eu tenha chegado a estatura de varão perfeito – o modelo de Paulo era a 
pessoa de Cristo Jesus; ele fala – eu quero chegar a perfeição, eu almejo a perfeição 

– mas para isto eu tenho que esquecer das coisas que para trás ficam, e muitos não 

conseguem se desvencilhar do passado, e o melhor para ela já passou, há muitas 

pessoas que acham que “os bons tempos” nunca mais voltam, vivem de passado, mas 
Paulo fala – esquecendo-me das coisas que para trás ficam: boas e ruins; temos uma 

coisa na memória que esquecemos das boas -lembranças e temos por costume 

registrar somente as coisas ruins, somente as coisas péssimas; na briga do casal – na 

hora do estresse a pessoa joga na cara tudo o que a pessoa esqueceu e não vai colocar 
as coisas boas;  

Para chegar a varonilidade você precisa aprender a deixar, esquecer o passado – o 

passado só fica de simples referencia mas não dirige ou seja, não é para dar direção 

para o teu futuro, o que vai dar direção na tua vida é a Palavra de Deus. Queira 

esquecer o passado, coloque de lado, pare com a situação de comparação, referencial. 
V. 16 – Paulo vai falar do presente – eu preciso aprender a viver com aquilo que eu 

tenho alcançado. Devemos aprender a glorificar a Deus pelo que já alcançamos. 

V. 14 – agora sim, agora aprendo a viver com o que eu tenho, agora eu prossigo para 

o alvo. 
Imagine se Paulo não deixasse o passado, ele que foi perseguidor, ele que fez uma 

série de coisas erradas, foi conivente na morte e perseguição de muitos cristãos, se 

Paulo não aprendesse a mudar de fase viveria continuamente em condenação; tem 

muita gente que vive em condenação continua não se perdoa e não recebe o perdão 
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de Deus, estas são fases importante: Trabalhar o passado para viver o presente para 

mudar o futuro. 
Ef. 2:1 – quando o Senhor nos encontrou e nos vivificou estávamos na condição de 

mortos espiritualmente. Gn. 1:26 – Deus cria, prepara todo o jardim e depois coloca 

o homem lá para que possa governar; Deus primeiro criou a providencia, criou toda a 

provisão para depois criar o homem, por isto não precisamos estar ansiosos com coisa 
alguma, porque Ele vai suprir, ele vai fazer. Gn. 2:7 – fôlego da vida – é a Palavra 

ZOE, a vida de Deus para nós, a Palavra viva; além do fôlego da vida, Deus também 

sopra um espírito eterno no homem; Deus é eterno – eternidade passada e futuro, 

agora o homem só tem uma eternidade: dá hora que foi criado para frente, por isto é 
um ser finito. 

 

Situação da criança, crescimento natural, expor fases da vida!!!! 

Deus cria o homem e dá limites; por isto a criança precisa ter limites, a criança nasce 
sem o senso latente definido – toda criança precisa o limite de “pode” e “não pode”, 

isto precisa ser definido para criança. 

 

Os Três Tipos de Morte 

Gn. 2:16-17 morrendo morrerás. O homem teria uma limitação de vida se 
desobedecesse, ou seja – certamente morrerás. 

Definição: ato de morrer, fim da vida, termo, destruição.  

Quando falamos em morte, sempre lembramos de separação. O espírito do homem 

ficou separado de Deus, o homem ficou com uma alma muito forte, um físico muito 
forte, mas uma espírito adormecida, uma alma fraca por isto tiveram medo, vergonha, 

culpa. 

Nós temos 3 tipos de morte: física, espiritual e eterna (segunda morte). 

Quando o espírito se separa de Deus quem começa a tomar conta da nossa vida é a 
alma – e a alma é a sede dos sentimento, vontade e intelecto. Intelecto são os 

pensamentos; Com o pecado o espírito ficou morto, adormecido, e então agora vai ser 

definido pelos cinco sentidos: Tato, visão, olfato, audição e paladar. E através disto a 

alma começa a trazer ordens para o corpo obedecer ou se submeter. Vamos ver a 

divisão específica de corpo – alma e espírito na matéria – MERISMO. 
Alma tem volição – que é a vontade muito forte, que leva a pessoa, impulsiona a 

pessoa a fazer absurdos, outra parte é emoções; e outra parte é o intelecto – por onde 

as coisas chegam; temos a consciência e a subconsciência onde também fica a 

inconsciência; mas o centro da nossa alma é o livre arbítrio; as informações nos 
chegam pelo que alimentam nossa alma. Esta é a linha de pensamento tricotomia, 

muitos crêem na dicotomia, mas não é a posição da escola – cremos que a Palavra 

divide: Espírito e alma; os dicotômicos crêem que é a mesma coisa. 

O livro – O homem espiritual de Watchmann Nee, fala sobre textos na bíblia que relata 
de muitos textos sobre alma, mas que na verdade é espírito e vice-versa; precisamos 

estudar outras traduções e ir para o original também. 

A bíblia fala que a alma é como o jumento selvagem. O resultado do pecado foi fruto 

da escolha do homem. Gn. 4:6-7 – o homem escolhendo o seu caminho. Deus queria 
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que Caim voltasse e se arrependesse. Deus estava dando instrução para Caim tomar 

cuidado para que o desejo não dominasse sobre ele.  
I Sm. 3:17-21 os filhos do sacerdote Eli, passavam a frente e pegavam a gordura, a 

carne, o que era sinal de unção por isto era para Deus. Depois disto o povo de Israel 

é invadido pelos filisteus; a arca é roubada e matam os dois filhos de Eli, ao chegarem 

para contar para ele, ele cai de costas, quebra o pescoço e também morre. Ex. 20:5 
– se fizermos um estudo da situação de Eli, nós vamos observar que a maldição foi 

até a 4 geração. O resultado do pecado é fruto das nossas escolhas. Ef.2:1-3;22 (e 

nos vivificou, estando ainda mortos) Vida velha. Quem nós éramos, agora observe o 

insistente amor de Deus – Ef. 2:4-7 como é bom encontrarmos: “Mas Deus...”; Nova 
Vida – novidade de Vida – Ele nos fez assentar. Rm 5:18-19 vamos observar o valor 

do pagamento, do resgate. Somos justos por causa do sacrifício de Jesus, e quando 

Deus nos olha, Ele vê antes o sacrifício de Cristo Jesus, Ele vê o preço altíssimo para 

nos justificar. Jesus veio para tirar esta natureza de pecado. I Jo. 2:1-2. A Palavra 
escrita foi escrita para não pecarmos, mas se pecarmos temos um advogado.  

II Co. 3:18.   

Módulo 6 – AULA 2 
A. Morte natural – física. 

O homem é um espírito e possui uma alma e mora em um corpo, e quando o homem 

peca, o espírito fica adormecido; e alma se separa de Deus; Este é o primeiro tipo de 

morte que vamos estudar. 

Nós nascemos, vivemos e morremos. Esta é a lei natural das coisas.  
Pode ver que tudo para nós tem um início, meio e um fim. 

Ex: carta, animal, casamento (até que a morte nos separe), emprego (pede-se a 

conta, aposentadoria), plantação. 

A nossa mente está acostumada a ver essas coisas, por isto, às vezes, o conceito de 
eternidade é difícil de se entender. 

a. Separação: a alma (fôlego de vida) do corpo – Tg. 2:26 Assim como o 

corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. 

Hb. 9:27 -  E, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso 
o juízo. Nosso corpo deixa a nossa alma uma só vez vindo depois disto o juízo. 

Não existe reencarnação. Quando a pessoa morre, acaba. Não há mais o que fazer: 

rezas, preces, pagar promessa, missa de 7º. dia, 1 mês, um ano. Não há purgatório. 

Morreu, segue-se o juízo. 

 
Lc 16:19-31 – O rico e o Lázaro. – Jesus ainda não havia morrido. 

 

Seio de Abraão 1       Seol, Geena 2 

 
 

 

 

 
1 – Quem tinha aliança com Deus.  

Lázaro 
Rico 

A
B

IS
M

O
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2 – Quem não tinha aliança com Deus. 

Quando Jesus morreu, ele foi até o HADES – local onde habitam os mortos – e pregou 
para eles, não para que aceitassem Jesus ou não, para que houvesse salvação, mas 

para que vissem que Ele era Aquele por quem eles esperavam (os que morreram na 

promessa), o Messias esperado. Foi mostrar que a promessa havia se cumprido. 

Então Ele leva cativo o cativeiro. 
1 – Os que estavam no seio de Abraão vão para o 3º. céu, chamado de Paraíso. Os 

que morreram depois de Jesus, Nele, também vão para o mesmo lugar. 

2 – Continuam lá, somando-se todos aqueles que morreram depois de Jesus, sem Ele. 

Já há tormento naquele lugar, mas ainda não é o inferno. O inferno será inaugurado 
no fim dos tempos.  

Gn. 3:19 – Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, porque 

dela foste tomado; pois és pó, e ao pó tornarás. Isto acontece no fim da vida física. 

Tornamo-nos pó.  
b. Deus não criou o homem para morrer, a morte física é conseqüência de 

pecado – Deus criou o homem para ter comunhão. Quando Deus cria o 

homem Deus estava fazendo para si uma família, querendo um 

relacionamento, estar compartilhando uma relação, uma comunhão com 

a sua criação. 
Is 59:1-2 – Mas as vossas iniqüidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os 

vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. 

Iniqüidade = perversidade 

 
Morte física foi conseqüência do pecado. 

O pecado sempre nos afasta de Deus. 

 

Rm. 5:12 – Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado 
a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. 

Pela desobediência passou o pecado para a raça humana, e o conserto da natureza de 

pecado é a cruz de Cristo. Os pecados só são resolvidos através do sacrifício, do sangue 

de Cristo Jesus. 

 
É a partir da semente que se faz produzir, não é? 

Shemen – sêmen, semente. O sêmen do homem faz produzir. 

Adão era homem. Quando ele pecou, toda a sua descendência passa a conter a 

semente pecadora, a semente que vai disseminar o pecado. Semente contaminada – 
Gn 1:11 – segundo a espécie. 

 

I Co. 15:21-22 – Pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição 

dos mortos veio por um homem.  
A morte, através do pecado, entra em toda a raça humana.  

Por isso o Espírito Santo foi quem fecundou Maria, porque Sua semente não era 

corrompida, era incorruptível. 

A ressurreição dos mortos veio por um homem – nós nos conformamos na morte de 
Cristo, mas também na Sua ressurreição. 
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Por isso que os que morrem em Cristo ressuscitarão, não sofrerão o dano da segunda 

morte.  
I Ts. 5:23 – que o nosso corpo, alma e espírito sejam conservados íntegros e 

irrepreensíveis, que não consiga motivos de repreensão para isto. 

Nossa alma é como jumento selvagem, e ela precisa ser domada, disciplinada, o 

espírito está pronto, mas cuidais para salvar a sua alma – a alma é preguiçosa, 
precisamos deixar o espírito dirigir a nossa alma. Quando eu confesso Jesus Cristo 

como Senhor e Salvador, nosso espírito é salvo instantaneamente, e a alma é um 

processo de crescimento e santificação, cada dia uma mudança e transformação. 

Agora este processo de santificação vai trazer o galardão às nossas vidas. 
 

B. Morte espiritual – quebra da comunhão com Deus. 

a. Separação: o espírito humano, de Deus. 

b. A morte que ocorreu, no dia em que comeram da árvore, foi a morte 
espiritual, não a morte física – Tanto que eles não foram fulminados na 

hora. 

Gn. 2:16-17 – 16 – Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do 

jardim comerás livremente, 

17 – mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia 
em que dela comeres, certamente morrerás. – No original, a idéia é de que “morrendo, 

aos poucos morrerá.” Adão decidiu desobedecer, então ele decidiu morrer! 

Continuaram vivendo, mas sentiram coisas que nunca tinham sentido – medo, culpa, 

condenação, vergonha. 
Por causa da morte espiritual, haveria, como conseqüência, a morte física também. 

Adão desobedeceu pelo livre arbítrio. 

Processo – 1º. no espiritual, depois o natural. 

Rm. 6:23 – Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida 
eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Morte espiritual. Agora para o pecado, tem que 

haver um sangue inocente derramado, para inocentar o culpado; agora o sacrifício 

animal apenas cobria, era usado para amenizar a ira de Deus contra o pecado, mas 

não resolvia por que era espécie diferente, mas Cristo resolveu o pecado. 

Por que a morte não pôde vencer Jesus? 
Jesus veio de uma semente santa e nunca pecou, logo não tinha salário para receber.  

Só tem salário quem faz algo para receber. 

 

c. Eles ainda viveram, fisicamente, depois do pecado –  
Este é um exemplo clássico de como se pode estar fisicamente vivo e espiritualmente 

morto. 

Infelizmente tem muita gente assim dentro da igreja. 

Gn. 3:1-13 – mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não 
comereis dele, nem nele tocareis, para que não morais.  

4 – Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. O diabo gosta de 

distorcer. Deus disse ‘certamente morreis’. O diabo diz ‘certamente não morrereis’. 

Acréscimo à Palavra de Deus. – engano. 
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5 – Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se 

abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. 
Eva teve a mesma tentação que o diabo = ser igual a Deus. 

6 – Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, 

e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu 

também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. 
Adão foi co-participante. Foi conivente. Viu o erro e não fez nada. Pecado de omissão.  

Pode ver que existe o crime de omissão de socorro. Há punição. 

7 – Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus; coseram, 

pois, folhas de figueira, e cingiram-se. 
Eles desobedeceram a uma ordem de Deus. A desobediência traz morte espiritual. 

Ainda hoje. 

8 – Então ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, 

esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores 
do jardim. 

9 – Mas chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou: Onde estás? Deus sabia 

onde Adão estava. Adão poderia – era a chance - dizer que desobedeceu e ser 

perdoado. (?) 

10 – Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, e 
escondi-me. 

O medo é a primeira conseqüência do pecado. 

A segunda é a vergonha.  

11 – Perguntou-lhe Deus: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de 
que te ordenei que não comesses? Outra chance de dizer a verdade e pedir perdão. 

Deus sabia que ele havia comido. O que Deus estava querendo ao fazer esta pergunta, 

era que ele dissesse: Comi, perdoa-me. Errei. Mas ao invés disso, Adão coloca a culpa 

em Deus. – a mulher que tu me deste. 
12 – Disse o homem: A mulher que me deste por companheira deu-me da árvore, e 

eu comi. 

13 – Então disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: 

A serpente me enganou, e eu comi. 

Tg. 1:13-14 Ninguém, ao ser tentado, diga: Sou tentado por Deus. Pois Deus não pode 
ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Mas cada um é tentado, quando atraído 

e engodado pela sua própria concupiscência. 

concupiscência – grande desejo de bens ou gozos materiais, apetite sensual 

A serpente não enganou nada. Eva é que se deixou levar pela sua própria 
concupiscência. 

Isto é livre-arbítrio. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. 

d. Adão morreu para a vida, natureza, e capacidade de Deus Vida de Deus 

em sua vida, pela natureza e graça de Deus.  
Rm. 3:23 – pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, outra versão diz 

carecem da glória de Deus. Pela morte espiritual é que o homem se afasta de Deus. 

Rm. 5:15 – Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Pois se pela ofensa de um 

morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só 
homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. Plano de resgate. 
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O homem já tem a semente corrompida pelo pecado – Adão. 

Ef. 2:1,5,12 – 1 – Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos, ofensas e 
pecados. 

Jesus não esperou que ficássemos bonzinhos para depois morrer por nós, nos amar. 

Ele nos deu vida porque estávamos mortos. 

Quando a pessoa não tem Jesus, seu espírito fica morto.  
5 – estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo 

(pela graça sois salvos), 

identificação 

12 – que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e 
estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. 

As promessas que têm na Palavra são para os filhos. E são condicionais: se me 

obedecerdes, se ouvires a minha voz, etc. 

Jo 4:24 – Deus é Espírito, O homem de espírito morto não tem capacidade de adorar 
porque o seu espírito está morto, e assim o homem não consegue agradar, adorar, ter 

relacionamento com Deus.  

Há uma grande diferença entre morte espiritual de espírito morto; nosso espírito não 

vai morrer, porque nosso espírito é eterno. A morte espírito é a distancia que existe 

do nosso espírito mortificado de Deus; a morte espiritual permite retorno pela graça. 
 

C. Morte eterna – Segunda morte. – Não tem retorno, não permite mais 

retorno. 

a. Separação eterna de Deus. 
b. A segunda morte é o selo oficial de morte. 

c. Isto acontecerá no dia do juízo –  

Ap. 20:6 – Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, 

sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de 
Cristo, e reinarão com ele durante os mil anos. Feliz, bem sucedido os que tem parte 

na primeira ressurreição. 

Os da 2ª ressurreição virão para receberem o juízo eterno. 

 

Ap 20:11-15 – Então vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele. 
Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. 

12 – E vi os mortos, grande e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se 

+livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas 

que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. 
13 – O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além (Hades)deram os 

mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. 

14 – Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda 

morte. 
Deus é amor, mas também é justo. 

15 – E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de 

fogo. 

"Uns para a vida eterna", (aqui se referindo aos santos do Velho Testamento que 
receberão o novo corpo glorificado) "e outros para morte e horror eternos," (aqui se 
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referindo aos perdidos que ressuscitarão fisicamente para experimentar a segunda 

morte — separação eternal de Deus. 
 

I Ts 4:13-18 – a pessoa que não tem Deus no coração está morta. 

vs. 16 – 1ª. ressurreição 

vs. 17 – arrebatamento. 
I Co 15:52-54 – todos vão passar por esta transformação; a transformação virá para 

quem está dormindo ou para quem está “acordado”, para salvos e não salvos. As 

pessoas serão ressurretas com um corpo glorificado, sem defeitos físicos; um corpo 

incorruptível. 
 

Precisamos entender que existem fases do crescimento, não dá para parar no meio do 

caminho, há muitas pessoas que querem ficar sempre como bebês espirituais, querem 

sempre colo, querem mamadeira, fazem sujeira nas fraldas, etc... A pessoa que não 
passa por fase do crescimento quando suja as fraldas começa a chorar e gritar, ai... 

vou morrer, sujou as fraldas, fez sujeira de novo!!! 

 

Ap 21:8 – Mas, quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos 

homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, 
a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. 

Ir para o lago que arde com fogo e enxofre é a segunda morte. 

 

D. O novo nascimento – O pecado faz separação entre Deus e os homens. 
a. Para que o homem pudesse ter comunhão com Deus novamente, teria 

que nascer de novo – O novo nascimento só acontece através de uma 

conversão e a conversão depende do homem, quando tem uma decisão 

consciente de mudar de direção, mudar o foco. A conversão depende do 
homem escolher e mudar o seu caminho; a diferença de Pedro e Judas; 

O ser humano natural se move pelos cinco sentidos, tato, olfato, paladar, visão e 

audição; agora as faculdades espirituais são aquelas em que nós nos relacionamos 

com Deus, a comunhão com Deus, através da adoração, oração. 

 
Deus sempre quis estar próximo do homem. Na verdade, o desejo Dele é habitar no 

homem. Quer mais perto que isso?  

Jo 1:2 x Gn 1:1-2 Quando Deus criou os céus e a terra, o Verbo (logos, Jesus, a Luz) 

estava lá. A Vida era a Luz 
O homem foi criado do pó da terra. O homem sem Jesus é sem forma e vazio.  

 

Há um abismo existencial dentro dele. Há trevas sobre a face do abismo do 

coração dele. Mesmo assim o Espírito de Deus se move. 
Quando a pessoa se converte, é como se Jesus dissesse: Haja luz dentro desta 

pessoa. Haja Jesus dentro dela. 

Só Deus pega o caos e transforma em paraíso. 

Quando Deus quer restaurar a terra, a primeira coisa que Ele faz é a luz, porque 
ilumina. 

mailto:pastorresponde@uol.com.br
http://www.torreforte.com.br/


Fases do Crescimento Espiritual                                                                       Torre Forte 

PERMITIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESDE QUE CITADA A FONTE 
em e-mails, citações, textos, mensagens, seminários, livros, etc... 

“Pois convém que o evangelho do Reino seja pregado a todas as nações” Mc. 13:10 

Por favor passe esta mensagem à frente. 

Ap. Claayton Nantes                                                                                                  1o. Ano 

Ministério Internacional Torre Forte/SP 

Email: pastorresponde@uol.com.br ou site: www.torreforte.com.br 

Fones: 0115511 – 2911.1016 ou 0115511 – 2213.7584 

Conferências, Seminários, Ministrações ou Estudos. 

9 

Jesus é o ponto central de tudo. Ele é o ponto central, fundamental. Em Cristo Jesus 

tudo vai convergir 
Jo 1:12-13 – Mas a todos os que o receberam, àqueles que crêem no seu nome, deu-

lhes o poder de serem feitos filhos de Deus – Nós não nascemos da vontade da carne, 

nem da vontade humana, mas nascemos da vontade de Deus. Tornar-se filho de Deus 

é o novo nascimento. 
13 – filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do 

homem, mas de Deus. Somos fruto de um planejamento de Deus. Ele nos inclui em 

Seus planos. 

Receberam como Senhor. 
Receber como Senhor me leva à salvação. 

Rm 10:9 – Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração 

creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. 

Aceitar Jesus como Salvador não salva ninguém. Seitas têm levado seguidores a 
confessar Jesus como Salvador (perseverança). 

 

Posso reconhecer que Ele é poderoso para salvar, é Salvador, e não recebê-Lo. 

“Não, eu creio que Ele salva, mas hoje eu não quero.” 

Ter Jesus como Salvador não requer compromisso, comprometimento. 
 

É preciso ter Jesus como Senhor da nossa vida. Submeter-se ao senhorio Dele. 

 

 Reconhecer o senhorio é obedecer sem questionar. 
 Princípio de submissão de autoridade – tem sido depreciado. 

Jo 3:3-6 – Jesus respondeu: Em verdade, em verdade te digo que quem não nascer 

de novo, não pode ver o reino de Deus. 

4 – Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? Poderá 
voltar ao ventre da sua mãe e, nascer? 

5 – Jesus respondeu: Em verdade, em verdade, te digo que aquele que não nascer da 

água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. 

6 – O que é nascido da carne, é carne, mas o que é nascido do Espírito,é espírito. 

 
Nascer da água – da bolsa d’água. – nascer naturalmente 

Nascer do espírito – ter o espírito vivificado por meio da aceitação de Jesus Cristo. 

O espírito, se estiver morto, não pode coabitar com a vida – Eu sou o Caminho, a 

Verdade e a Vida. 
Ef. 2:1 -  Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, Vivificou 

– deu vida. 

I Pe. 1:3 – Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a 

sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela 
ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, - Gerou de novo – planejamento. 

Nós estávamos mortos e Ele nos gerou de novo para uma viva esperança – que 

esperança tínhamos sem Jesus? Nenhuma. Hoje, a nossa esperança tem um porquê. 

É vida e vida em abundância. 
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Isto não quer dizer que não teremos aflições. “No mundo tereis aflições, mas tende 

bom ânimo. Eu venci o mundo.” Nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. 
Fp 4:10-14 – Posso todas as coisas naquele que me fortalece. 

Mas vamos ver os versículos anteriores: 11 – Não digo isto por causa da necessidade, 

pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. 

12 – Sei passar necessidade, e também sei ter abundância. Em toda maneira, e em 
todas as coisas aprendi tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, 

como a padecer necessidade. 

Aí vem o versículo 13 . E o que mais Paulo passou?  

II Co 11:22-30 – Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 
um.  

25 – Três vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, três vezes sofri 

naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo; 

26 – em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em 
perigos entre patrícios, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no 

deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos; 

27 – em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum 

muitas vezes, em frio e nudez.  

28 – Além, das coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de 
todas as igreja. 

Paulo passou tudo isso . E olha o que este homem declara: 

II Co 12:10 – Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas 

perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então é que 
sou forte. 

Se uma pessoa não tem Jesus, ela não tem esperança alguma de passar por estas 

situações e não permanecer nelas, muito menos ter prazer nas mesmas. 

Mas Deus recria o nosso espírito – nós podemos ter esperança. Fomos gerados para 
uma nova vida. 

Módulo 6 – AULA 3 
 

b. Este novo nascimento se deu no espírito do homem –  

Rm. 8:9-11 – 8 – Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. 

Mesmo porque nem O conhecem.  

9 – Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus 

habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. 
10 – Mas se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, 

mas o espírito vive por causa da justiça. O corpo está morto quanto ao desejo, nós 

temos que mortificar o desejo do corpo e o desejo da carne, para que possamos ser 

dominados pelo espírito. 
Rm 8:14-16 – porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de 

Deus. 

15 – Pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, 

mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Aba, Pai!  
16 – O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. 
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Quem nos faz escravos é o diabo, não Deus. 

Ser cristão não é viver em escravidão. O mundo acha que o cristão não tem liberdade, 
opção de escolha. É exatamente o contrário. Nós podemos optar. Não somos obrigados 

a fazer tal coisa porque todo mundo faz, seguir a moda, não nos imposto nada. 

Servo ou escravo? 

No hebraico a mais comum é ebed, que significa servo, escravo, criado, servidor 
submisso. 

 No grego doulos e no latim servus têm esse mesmo sentido.Tanto no hebraico 

quanto no grego o termo usado para essas duas palavras é o mesmo. Os primeiros 

cristãos se consideravam “escravos de Cristo”. 
Somos escravos DOULOS – escravo voluntário – cumpriu o tempo, o período 

necessário. Na carta de alforria, resolve ficar com o senhor. 

Nasceu dentro de um sistema de escravidão – não conhece nada fora da fazenda. Ali 

dentro ele tinha comida, roupa, local para dormir. Na carta de alforria pensa: O que 
fazer da minha vida? Prefiro ser escravo deste dono. Ou o dono era muito bom e o 

escravo o amava, e queria continuar servindo. 

O dono, então, furava as orelhas dele Qualquer um que via suas orelhas, sabia que 

ele tinha dono por livre vontade. 

Nós temos a liberdade de escolher se queremos ficar com Deus como escravos 
DOULOS ou sermos cativos do diabo. 

Escolhei hoje a quem sirvais. Mas Pedro diz: Para quem iremos nós? 

estardes em temor – medo é base do reino de trevas. A base do reino de Deus é o 

amor. 
Aba Pai - ”Aba” é uma palavra de origem aramaica, “Abba”, que, na linguagem infantil, 

significa papai. Embora fosse considerado, na época de Jesus, um termo pouco 

honroso para ser empregado em referência Deus, Jesus a usou desta forma em sua 

oração no Getsêmani: “E disse: Aba, Pai, todas as coisas te são possíveis; afasta de 
mim este cálice; não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres” (Mc. 14:36). 

Usar este termo requer e mostra intimidade com Deus. 

Jo. 14:15-17 – Se me amais, guardareis os meus mandamentos. 

16 – Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para 

sempre, 
17 – o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o 

conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco, e estará em vós. 

Nosso espírito antes estava morto. Ao recebermos Jesus ele é recriado porque o 

Espírito de Deus, o Espírito de vida vem habitar em nós. 
 

O que é nascer de novo? 

O que é nascer novamente aqui? Nascer novamente não é só desistir de uma vida 

pecaminosa e começar uma nova vida depois que acreditar em Jesus, como a maioria 
das pessoas pensa. Embora isto fosse bom, isto em si não faz nascer novamente, nem 

terá como salvar. 

Quando a Bíblia conta-nos que devemos nascer novamente da água e do Espírito, 

significa que os "pecadores devem arrepender-se, (metanóia),devem acreditar no 
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batismo de Jesus e no sangue da Cruz, e assim receber a remissão dos pecados nos 

seus corações e torna-se justo " 
Em outras palavras, significa nascer de cima. Isto não é uma mudança que vem do 

ser humano, mas é uma transformação que vem de Deus. 

 

As fases da vida cristã. 
A. Ninguém nasce natural e fisicamente, como ser humano plenamente 

crescido. 

Todos nós nascemos criança, inclusive espiritualmente. Isto é um processo natural. 

Há todo um processo físico, natural e espiritualmente não é diferente, a partir de 
um nascimento começa um desenvolvimento, e não dá para ser mudada ou 

invertida estas fases, Deus determinou e vamos passar por elas, é um processo de 

Deus em nossas vidas. Desde o momento em que o esperma se encontra com o 

óvulo, foi concebida a vida. Hb. 5:12-14. O escritor de Hebreus está dizendo: olha 
pelo tempo que vocês tem, já era pra vocês estarem ensinando, e eu ainda 

necessito de vos ensinar os primeiros rudimentos. Não tem como generalizar, há 

muitos que no primeiro ano de conversão tem um crescimento tremendo e há 

outros que tem 20 ou 30 anos de evangelho e não tem a mesma maturidade, 

acomodada, 20 anos o mesmo primeiro ano, cresce, envelhece mas não 
amadurece; isto não está relacionado a nossa idade de crente, mas à nossa 

intimidade com Deus. Tem muitas pessoas que querem alcançar certas coisas na 

vida, mas não querem pagar o preço delas; por exemplo – prefere dom – porque 

dom, é presente, é dádiva; só que para ser aprovado tem que estudar, meditar se 
esforçar na Palavra de Deus. O grande segredo do crescimento espiritual é meditar 

na Palavra, anelar pela Palavra, como a corça anseia pela água; o preso anseia 

pela liberdade, o guarda anseia pelo dia, devemos ter fome da Palavra, assim como 

a criança anela pelo leite; O relacionamento de crescimento está muito mais ligado 
com a nossa intimidade com Deus do que com a nossa idade cristã. Agora se eu 

estudo a Palavra eu vou ter discernimento, mas as pessoas querem mais o dom do 

que pagar o preço, porque estudar exige disciplina, exige esforço e dedicação. As 

fases de crescimento espiritual são muito parecida com as fases do crescimento 

natural. 
 

B. Espiritualmente, também existem fases em nossas vidas. 

Nós vamos só citar agora porque veremos em pormenores cada uma destas fases. 

A diferença é que no natural há idades – cronologia. Espiritualmente, a intimidade 
vai determinar a maturidade.  

A pessoa pode ter 1 ano de conversão e ser mais maduro que alguém que se 

converteu há cinco anos. 

A transformação genuína vai gerar esta maturidade. 
Sl 119:99 – “tenho mais entendimento que meus mestres” – Davi tinha intimidade.  

a - Primeira Infância – Criança recém-nascida – é o nascimento, quando foi 

gerado, bebezinho – bebe leite – primeiros meses de vida. A 

linguagem da pessoa se comunicar nesta fase é CHORO, qualquer 
coisa a pessoa chora! 
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I Co. 3:1-2 – Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, 

como a meninos em Cristo. Parece que Paulo foi lá não pôde falar o que queria e 
precisava – novas revelações. É uma fase- temos que entender que é uma fase – tem 

um começo, um meio e tem um fim; tem muitas pessoas que querem montar 

acampamento nesta fase, se você tem fome, chora – você depende dos outros, e é 

bom ficar nesta fase, mas esta fase passa; pessoas recém convertidas – qualquer coisa 
chora; mas é uma fase que passa. A criança quer colo, quer aproximação com a mãe, 

quer só a presença de alguém, quer só se sentir amada, e sem cobranças. Temos que 

ter paciência com os recém convertidos – só que tem alguns e não querem sair desta 

fase, querem ficar continuamente nesta fase; quer que as pessoas liguem, quer que 
as pessoas papariquem; Agora se passa anos e a pessoa não quer sair desta fase, tem 

que apertar o cerco, tem que tirar a chupeta, tirar as fraldas, não pode ficar só no colo 

e deixar de crescer. É tempo de crescimento espiritual. 

Assim como há certas coisas que não falamos na frente de crianças, há certas coisas 
que Deus não pode tratar com crentes imaturos. O recém-nascido não tem ainda 

capacidade de entender as coisas da vida adulta. 

O que um bebê entende sobre investimentos na bolsa de valores? Ele só entende de 

querer comer, dormir e ser trocado. A linguagem do bebê é o choro. Crente “3 hora” 

– dependência total – carinho, passar a mão, colo. – Uma hora precisará crescer e 
saber que ele mesmo pode orar também.  

Deus não poderá compartilhar conosco revelações profundas se não estivermos 

preparados para recebê-las.  

Uma pessoa recém convertida não poderá entrar em batalha espiritual de cara. 
Ela pode até receber já o chamado, porém, há o tempo da preparação. Paulo – 14 

anos. 

Deus não vai colocar arma na mão de criança, como dizem. 

I Pe. 2:1-3 – 1 – Deixando, pois, toda a malícia, todo o engano, e fingimentos, e 
invejas, e toda a sorte de maledicências, 

2 – desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para 

por ele crescerdes para a salvação. 3; a criança está nas primeiras fases do 

crescimento, ela ainda não consegue alimentos mais sólidos, seu estomago não vai 

digerir aquilo. 
Se existe o puro, existe o impuro também. Tomar cuidado. Leite racional, leite bom, 

leite puro – devemos de ficar com a Palavra de Deus, o bom leite. 

Este leite espiritual é a genuína Palavra de Deus. O alimento correto nos fará crescer. 

Importância de leitura e estudo diário da Palavra. 
Cl. 1:10 – E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-

lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra, e crescendo no conhecimento de 

Deus, 

Fomos chamados para dar fruto. Uma árvore nova, uma muda de árvore não pode dar 
fruto. 

Andar dignamente diante de Deus – obediência à Sua Palavra.  

As pessoas querem alcançar coisas na vida mas não querem pagar o preço. 

b. Meninice – Meninos – Tem um pouco mais de entendimento. Já sabe falar 
onde dói, já sabe se alimentar. Não é mais bebe, já anda pelas próprias 

mailto:pastorresponde@uol.com.br
http://www.torreforte.com.br/


Fases do Crescimento Espiritual                                                                       Torre Forte 

PERMITIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESDE QUE CITADA A FONTE 
em e-mails, citações, textos, mensagens, seminários, livros, etc... 

“Pois convém que o evangelho do Reino seja pregado a todas as nações” Mc. 13:10 

Por favor passe esta mensagem à frente. 

Ap. Claayton Nantes                                                                                                  1o. Ano 

Ministério Internacional Torre Forte/SP 

Email: pastorresponde@uol.com.br ou site: www.torreforte.com.br 

Fones: 0115511 – 2911.1016 ou 0115511 – 2213.7584 

Conferências, Seminários, Ministrações ou Estudos. 

14 

pernas, já sabe falar, mas fala errado ainda, mas já sabe se expressar; já 

consegue se alimentar; uma coisa muito comum nesta fase é a 
inconstância; são inconstantes! 

Ef 4:12-14 -  para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor por 

todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. 

O homem inconstante não recebe nada de Deus. 
I Co 13:11 – Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, 

raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas 

de menino. 

Paulo não nasceu adulto espiritual. Ele também foi menino. Apóstolo Paulo está 
confessando que foi menino; ninguém nasce adulto!  

Acabar com as coisas de menino exige disciplina. 

Imaginem um homem de seus 30 anos berrando num supermercado, fazendo manha, 

jogando-se no chão porque quer tomar sorvete e a mãe não deixou porque ele está 
com febre. Ridículo. Já o é para um menino, imagine para um adulto. 

O problema é que espiritualmente isto ocorre dentro das igrejas. Crentes que não 

sabem ouvir “não”, crentes que não podem ser contrariados. Nesta fase não tem 

controle motor, então derruba o copo de chocolate, derruba prato, derruba colher, 

bagunça tudo; é uma fase que vai necessitar de muita paciência; (tem também a 
adolescência que também é uma fase difícil – cada fase tem a sua dificuldade). 

c. Varonilidade – Homem maduro – mesmo uma pessoa chegando na 

varonilidade ela vai ter alguns momentos de meninice, de criança; tenho 

que deixar das coisas de menino, tem que ter uma disposição de poder 
sair de uma fase, uma disciplina de cada fase. Temos que ser pessoas 

equilibradas que saibam se portar diante de cada situação de pressão.  

varonilidade – qualidade do que é varonil  

varonil – relativo a varão ou próprio dele, enérgico, forte, heróico 
varão – indivíduo do sexo masculino; indivíduo adulto ou esforçado, homem 

respeitável -  feminino - varoa 

Ef. 4:13 – até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do 

Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, 

Todos – Deus não faz acepção de pessoas. Não é só para um ou dois, é para todos. 
Só liderança, ou só apóstolo, profetas, pastores, não – todos nós devemos chegar a 

unidade da fé, e a estatura de Cristo, varão perfeito, varonilidade.  

E precisamos desejar isso – que todos. Sozinho vou mais rápido. Juntos vamos mais 

longe. 
Aquele que já alcançou amadurecimento, não age mais nem como criança e nem como 

menino. Já tem responsabilidades e as cumpre cabalmente. Os cinco dons ministeriais 

aqui estão falando dos ombros, governo da Igreja, pessoas de liderança, mas Deus 

também dá os dons vocacionais ou motivacionais; temos ainda os talentos e as 
manifestações do Espírito, são 4 coisas totalmente diferentes, e Deus utiliza tudo isto 

para que haja crescimento. 

I Co. 13:11 - Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, 

raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas 
de menino. 

mailto:pastorresponde@uol.com.br
http://www.torreforte.com.br/


Fases do Crescimento Espiritual                                                                       Torre Forte 

PERMITIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESDE QUE CITADA A FONTE 
em e-mails, citações, textos, mensagens, seminários, livros, etc... 

“Pois convém que o evangelho do Reino seja pregado a todas as nações” Mc. 13:10 

Por favor passe esta mensagem à frente. 

Ap. Claayton Nantes                                                                                                  1o. Ano 

Ministério Internacional Torre Forte/SP 

Email: pastorresponde@uol.com.br ou site: www.torreforte.com.br 

Fones: 0115511 – 2911.1016 ou 0115511 – 2213.7584 

Conferências, Seminários, Ministrações ou Estudos. 

15 

Deus quer que cresçamos. Não é só para liderança. Todos nós temos um alvo – ter a 

plenitude de Cristo em nós.  
a – Recém-nascido – precisa da comida na boca 

b – Menino – sabe comer sozinho 

c – Varão – providencia a comida. 

Não existe o momento em que você fica 100%, pleno, perfeito, não adianta, sempre 
vai precisar ser trabalhado. 

Duas Palavras que são representadas no original como FILHO – são como fases, ou 

tipos em que os filhos se encontram. 

E. Teknon – Huios – Dois tipos de filhos. 
  

1. John 1:12 the sons of YHWH; rights & privileges 

(responsibility) 

Romans 8:16-21:  heirs & equal heirs; sharing benefits & responsibility 
a. Teknon – Filho por geração, filiação. tek’-non - teenage - youth 

descendência, filho, alguém nascido - Mt 3.9; 7.11; 15.26; I Tm 3.4,12; 

I Jo 3.7,10; Rm 8.16-17,21; Ef 5.1,8; II Jo 1,4,13. – filho por direito de 

nascimento. É filho por direito de nascimento; ele é teknon, ele tem o 

direito – nasce na familia real, tem direito a ser rei. Filhos imaturos, só 
foram gerados. 

b. Huios – Filho Maduro, filho que herda tudo o que é do Pai. 

c. Todos que nasceram de novo são filhos de Deus (TEKNON) imaturos 

Jo. 1:12-13 - Mas a todos os que o receberam, àqueles que crêem no seu nome, deu-
lhes o poder de serem feitos filhos de Deus – teknon, gerado – Não cresceu, mas tem 

direito. Tem herança, mas não pode usufruir dela ainda. 

13 – filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do 

homem, mas de Deus.  
Quando não conhecíamos Jesus éramos simplesmente criaturas. A partir do momento 

em que recebemos Jesus como Senhor, nascemos novamente, numa nova família, a 

família de Deus. Passamos a ser filhos. 

Nós fomos gerados no Espírito, pelo Espírito. Ninguém é fruto do acaso. Deus planejou 

cada um de nós com essa boca, esse cabelo, era assim que Ele nos queria.  
Nós temos o poder de filhos agora. Quem tem direito na casa do Pai: um estranho ou 

o filho? O filho é o herdeiro legal de tudo o que o pai tem. Mas ele só pode tocar na 

herança e fazer com ela o que lhe apraz somente quando chega a uma certa idade.  

d. Nem todos são filhos maduros (HUIOS) – maduros, conhece seus 
direitos e deveres também. Já pode usufruir da herança. Filhos que 

entendem e tem conhecimento do Pai que ele tem; então tem disciplina, 

estuda, medita nas Palavras do Pai. Huios são aqueles que são guiados 

pelo Espírito Santo. E isto significa dizer que o teknon não é guiado; 
todo aquele que aceitou a Jesus é teknon, mas precisa ser amadurecido, 

huios! Todos fomos teknon, e temos que ter paciência com os teknon’s. 

Rm. 8:14 – porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos 

de Deus. 
O que precisamos fazer para ser teknon? Receber. 
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O que precisamos fazer para ser huios? Ser guiados. 

A proposta é transformar teknon em huios. 
O que Deus espera é que cheguemos ao amadurecimento. A natureza também espera 

isso. 

Rm 8:19 – A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. 

(huios) 
O que estamos esperando para tomar uma posição? Tem muita gente imatura e que 

quer continuar com atitudes de recém nascido, resistem ao crescimento. 

Módulo 6 – AULA 4 

F. O objetivo de Deus é ter muitos filhos parecidos com JESUS – Jesus era 

maduro. Jo. 3:16; Rm. 8:29 Jesus foi o primeiro, o primogênito entre MUITOS 

(onde está o nosso nome – muitos); Ap 5:9 estes: MUITOS, fomos comprados 

para sacerdotes e reis, então precisamos parar de infantilidade e meninice, que 
um não cumprimentou, outro pisou na unha encravada, outro lhe magoou, não 

dá pra ficarmos mais perdendo tempo com estas coisas, Deus tem coisas muito 

maiores para nós. 

Ef 4:13  - até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho 
de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo 

Deus não quer que apenas alguns cheguem à unidade da fé. E também não é só do 

conhecimento, mas do pleno conhecimento de Deus. Isso não é só para alguns. 

à perfeita varonilidade – lembra o que é varonil? enérgico, forte, heróico. 

 
O que é preciso fazer para alcançar esta estatura, este tamanho? Pensando que é alto, 

lá em cima! 

Podemos nos referir aqui ao Cristo glorificado – seríamos mais louváveis, dignos de 

honra, pois Cristo é tudo isso. Ok. 
Mas precisamos nos referir a Cristo humilde. 

Para algumas pessoas chegar à medida, ao tamanho de Cristo pode significar diminuir, 

renunciar a si mesmo, negar a si mesmo, deixar algumas verdade e planos de lado. 

Cristo negou a si mesmo, abriu mão do exercício de sua Onipotência, resolveu ser 
humilhado, sofrer.  

Quanto mais completa e rica for a sua experiência no conhecimento de Jesus, tanto 

mais humilde será a idéia que farão do próprio eu. .. 

Jesus veio mostrar o Pai.  

“Importa que eu diminua e que Cristo apareça.”. 
Tem muitos chutando contra, tem muitos que parecem que estão jogando no time 

adversário, porque lutam contra, Mt. 6. “qualquer que fizer a qualquer um destes 

pequeninos”, poderíamos chamar estes de: Os que estão praticando aborto no Reino, 

estão abortando, matando bebes, crianças que estavam sendo geradas. 
Cl 1:26-29 – v28 – Deus quer trabalhar com o homem para que este se apresente 

perfeito em Cristo. 

Existe um grau de perfeição que podemos alcançar. E devemos. O importante é estar 

no processo e querer continuar. 
Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. 
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Rm 8:29 – Temos de nos conformar com Jesus – nossa essência tem de ser a mesma 

Dele, afinal fomos nascidos novamente. Nosso olhar, nosso palavreado, nossa maneira 
de pensar e agir também. 

O problema é que muita gente tem se conformado com o mundo. 

A igreja tem se conformado com o mundo – Univesal distribuindo camisinha nos cultos 

– falta de temor, reverência. distorção da genuína Palavra de Deus. 
a. Jesus tem a mesma natureza do Pai –  

Cl 1:13-15, 19 – e que nos tirou do poder das trevas, e nos transportou para o reino 

do Filho do seu amor, 

14 – em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. 
15 – Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. 

poder = exousia – autoridade 

Ele nos tirou da exousia das trevas. Não é capacidade. Hoje Deus é a nossa autoridade 

suprema. 
Capacidade – Dunamis (grego) 

Deus não nos tirou de debaixo da capaciade do diabo, mas da sua autoridade sobre 

nós. 

O diabo ainda tem capacidade de atacar nossa vida – é abrir uma pequena brecha. 

É parar de vigiar. 
O diabo não vai mais é dominar a minha vida se eu me submeter à Palavra de Deus. 

v15 – Ele é a imagem do Deus invisível. –  

Jo 14:8 – Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. 

9 – Respondeu-lhe Jesus: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? 
Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu: Mostra-nos o Pai? 

ou 

Será que podemos falar com Paulo: Sede meus imitadores como eu sou de Cristo? 

Nós temos de refletir a imagem de Deus. Somos cartas vivas. O que as pessoas estão 
lendo a respeito de Deus através de nós? 

b. Imagem (TEKNON) Representação e Manifestação. 

c. Seremos como Ele é –  

I Jo 3:1-2 – Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados 

filhos de Deus. E somos mesmo seus filhos! O mundo não nos conhece porque não o 
conheceu. 

2 – Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos 

de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, 

porque assim como é, o veremos.  
II Pe 1:4 – Desse modo ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para 

que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da 

corrupção, que pela concupiscência há no mundo. 

Mesmo DNA. A natureza divina é má? Não. Então a nossa não deve ser. 
A natureza divina tem ciúmes? É egoísta? Divide o Corpo?  

Como é a nossa natureza? O que está dentro de nós? Na pressão, que sai da nossa 

boca? 

Precisamos amadurecer. Há um processo para isso. 
As fases são naturais, mas não se pode ficar nelas, em uma só a vida toda. 
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Primeira Infância 
grego - nepios nay’-pee-os – criança sem capacidade plena para falar, infante, 

criancinha inábil, inculta. Mt 21.16; 1Co 13.11; Gl 4.1-7; Ef 4.14-15; 1Co 3.1-3; Hb 

5.13. 

Definição literal do grego: 
Bebê em inocência, simplicidade e ignorância. Não fala. Incapaz de falar plenamente. 

Iniciante, novo convertido, pecador convertido. Bebê no Messias. Pessoa fraca na fé. 

Crente imaturo – intelectual e moralmente. É a fase onde o bebê não tem 

discernimento o que pode ou não comer, coloca tudo na boca, pode ser brinquedinho, 
pode ser comida, doce, ou até aranha. 

 

A - Crianças recém-nascidas.  

O recém-nascido não sabe fazer quase nada. Só chora e até descobrirmos o que 
é... 

A igreja tem sido um grande berçário. Comentar. 

Fase oral – põe tudo na boca, até o que não pode.  

Cuidado com a comida que damos para a criança espiritual comer. 

a. Elas se alimentam de leite – Quando nasce um bebê, vc não pode dar nada 
sólido. A criança só se alimenta de leite. Se der algo sólido, ela engasga e pode 

morrer. Ela tem de aprender a engolir porque no ventre da mãe ela se 

alimentava pelo cordão umbilical. (Readaptação de alimentação para quem fez 

a cirurgia de estômago) 
Dentro do ventre da mãe era quente, não tinha variação de temperatura. 

Acha agora o mundo estranho. 

 

I Pe 2:1-2 – 1 – Deixando, pois, toda a malícia, todo o engano, e fingimentos, e 
invejas, e toda a sorte de maledicências, 

2 – desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para 

por ele crescerdes para a salvação, 

Por ele – através do leite. 

No início o bebê precisa se alimentar de leite. É a amamentação que garante o 
crescimento. 

Só que o melhor leite é aquele direto da fonte – o leite materno.  

sempre pronto / temperatura ideal / boas condições de armazenamento / custo zero 

reduz em 30% os índices de mortalidade infantil/ propriedades nutricionais imensas: 
água, vitaminas, sais minerais, calorias, carboidratos, proteínas e lipídeos 

Problemas de saúde – Dr. Fábio disse que a sorte do Israel é que ele havia sido 

amamentado.  

A criança quando é amamentada tem mais imunidade, resiste melhor aos ataques. 
Nos espiritual, idem. 

 

Crianças amamentadas com leite materno têm melhor desempenho intelectual, têm 

menos problemas como diarréia, otite, pneumonia, infecções em geral e desidratação; 
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desenvolvem mais os músculos da boca e do maxilar tendo assim, menos problemas 

fonológicos.  
O problema é que a igreja tem dado leite contaminado para os bebês espirituais. 

Inclusive usam outros leites para substituir o original = Nan 1, Nan2 

E o bebê vai tendo um monte de cólicas, gases, dor de barriga. 

Os outros leites podem até enganar – Nan 1, Nan 2... etc. 
Este leite não é genuíno. 

 

Os bebês espirituais devem tomar da genuína Palavra de Deus. Devem ser 

discipulados. É muito fácil encher uma igreja. Mas mantê-la cheia com qualidade e 
crescimento na Palavra, não na quantidade, é que é difícil. 

Eles precisam ser discipulados. Precisa haver disciplina.  

“Crente que se escandaliza com a verdade precisa é de salvação.” Tem gente para 

quem não se pode falar nada, senão sai da igreja. Está firmado em quem? Em quê? 
Precisamos aceitar a correção. 

Deve-se ensinar desde cedo o que é certo, ensinar a Verdade. A Bíblia mesmo diz: a 

Tua Palavra é a verdade. 

... para por ele crescerdes para a salvação – sem o leite certo, o bebê não pode ser 

salvo. 
Cl. 1:10 - E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-

lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra, e crescendo no conhecimento de Deus,  

andar dignamente diante do Senhor - "é criado à imagem de Deus em verdadeira 

justiça e santidade" (Ef. 4:24); isto significa que para viver justamente e santamente 
no meio desta geração corrupta e perversa, é necessário conhecer a verdade, mas de 

que maneira se vem a conhecer a verdade? Jesus um dia disse para os Judeus que 

tinham crido nele: "Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis 

meus discípulos; e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará" 
Isto precisa ser ensinado – na liberdade da Palavra, virá o crescimento. 

Como conhecer a Verdade? Palavra. Palavra. Palavra. Não há atalhos. 

Permanecer na Palavra – obediência. 

b. Não sabem fazer nada sozinhas. Precisa de um pai e de uma mãe. Não sabe 

comer sozinha, tomar banho, se trocar. Liga para o pastor meia-noite, uma 
hora da manhã para ser embalado por uma oração! 

A criança nesta fase precisa muito de um modelo.  

Ex 33:7-11 – Josué teve Moisés como exemplo. Não dá para só se alegrar com as 

sobras dos outros. Josué queria a presença. Nós devemos querer isso também. Deseja 
a presença, ansiar por ela. 

  

c. Aquele já é mais velho deve se responsabilizar pelos mais novos. 

Muitas mulheres não querem amamentar têm preguiça de insistir para a criança pegar 
o peito. Tem de dar o alimento de 3 em 3 horas.  

Amamentação - Contato físico e da troca de carinhos irão repercutir para o resto da 

vida.  

Precisamos dar atenção e carinho para os bebês espirituais. Não exigir que a pessoa 
que se converteu já mude imediatamente de vida. Mudança radical. Aborto espiritual.  
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Até aos 6 ou 7 anos, as pessoas podem informar ou deformar o caráter de uma criança, 

é este período de base, de estruturação, este é o período em que a psique registra o 
caráter! 

Mt 18:6 – ajudar a não matar. 

Quem convence é o Espírito Santo. A mudança no novo convertido deve vir de dentro 

para fora.  
Por exemplo se uma pessoa vivia envolvida com imoralidade sexual e bebida. Há 

pessoas que definem o crente como alguém que não bebe, não fuma, etc. Estas coisas 

são inconvenientes. A abstinência delas agora é imposta para satisfazer o novo padrão 

religioso adotado. Mas precisamos considerar as raízes deste desvio de 
comportamento e tratar.  

“Esta dor residual alojada em sua memória ferida nutre não só as cadeias 

pecaminosas, como também as influências demoníacas que afloram no seu 

comportamento.” – mecanismos de defesa, compensação – disfarce da ferida – 
ativismo religioso, prestativa ao extremo, estudos teológicos, música, etc. – motivação 

errada – obra morta. 

Cometemos um grave erro de discipulado quando tratamos apenas dos pecados e 

vícios das pessoas sem lidar com a dor emocional e a vergonha moral que esta pessoa 

carrega. Cortamos a planta e deixamos a raiz.” Coty 
Precisamos tratar os bebês espirituais. 

Caráter é formado. Cuidado para não traumatizar o bebê espiritual.  

Rm 15:1-3 – Se fôssemos fazer a vontade da alma, não estaríamos nem aí pra 

ninguém. Mas precisamos suportar – dar suporte. 
v.2 – não é Bajular, é motivar, elogiar no momento certo, motivar, compreende 

também em corrigir, consertar, estabelecer limites, porque a criança nasce sem o 

senso latente definido. Gl.6:1-3 

 
Características da primeira infância ou do recém nascido: 

A –A Inocência – II Co 5:17 – Portanto, se alguém está em Cristo, nova 

criatura é; as coisas velhas já passaram tudo se fez novo.  A criança não tem passado, 

não tem coisas antigas, ela foi de novo gerada espiritualmente, passou pelo novo 

nascimento é nova criatura ela é ingênua, sem malicia, sem maldade. Neste aspecto 
precisamos ser como crianças. 

a. É nova criatura. 

“As pesquisas indicaram que o padrão de comportamento dos cristãos – não os 

nominais, mas aqueles que afirmam ter nascido de novo e que participam 
regularmente de suas igrejas – não é em nada diferente daqueles que se declaram 

não-cristãos. 

O índice de casos de divórcio e adultério e o uso de pornografia entre os adultos 

cristãos e os não-cristãos é o mesmo. O percentual de doações que os cristãos 
fazem em suas igrejas caiu ao mesmo tempo em que a renda per capita aumentou 

muitissimo, o que mostra que o materialismo e o estilo de vida individualista entre 

eles não diferem muito do daqueles que se declaram sem religião. No grupo dos 

cristãos, a atividade sexual de adolescentes e jovens antes do casamento e o índice 
de doenças sexualmente transmitidas ficam apenas um pouco atrás do que a média 
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nacional. Episódios de racismo, abusos e a violência doméstica também 

apresentam índices alarmantes entre o segmento que diz conhecer Jesus.” – 
Revista Eclésia 

Imagina um bebê que não sabe nada aprendendo com este tipo de “crente”! 

b. Deus considera como um nenê inocente. inocente e acredita piamente nos pais.  

c. Não tem passado – acabou de nascer. O passado é limpo. 
Is 43:25(Ver 21) – Eu, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor 

de mim, e dos teus pecados não me lembro. Deus toma a postura de não querer 

lembrar. Quem somos nós para lembrar o passado dos outros? 

A nossa vida recomeça do zero. O nosso passado não podemos mudar, mas nosso 
futuro...está apenas começando. 

d. Devemos manter em nós alguns aspectos desta inocência –  

I Co 14:20  - Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na 

malícia, e adultos no entendimento. Devemos ser crescidos, maduros, amadurecidos 
no entendimento, mas na malícia devemos ser como crianças; a criança pode brigar 

com outra, mas passa alguns minutos já está brincando de novo; inocente, não guarda 

rancor, ódio. 

No entendimento Deus espera que amadureçamos. Não podemos ser crianças para 

sempre.  Ef 4:13 - até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento 
do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de 

Cristo 

A criança não é maliciosa. 

Malícia – astúcia (artifício, ardil – sutileza, estratagema, manha), interpretação 
maldosa, dissimulação, dolo, má fé. 

A criança não tem maldade. Fala com palavras exatas, sem dupla interpretação. O 

adulto malicioso é que interpreta todas as coisas para o mal. 

A criança briga e depois de 10 minutos está brincando com o amiguinho de novo. O 
adulto não, só guarda mágoa. 

O cristão maduro pensa corretamente, não é malicioso. As pessoas que são maliciosas 

sempre ferem a elas mesmas. Estão sempre pensando mal e agindo de acordo com o 

que pensam. 

Há “crentes” na igreja que vivem preparando verdadeiras ciladas para os irmãos. 
Trabalham por trás para minar a obra de Deus. 

Fazem isto porque são crianças. A maturidade anula a malícia. Visão de reino. 

O cristão maduro entende que não precisa criar ciladas porque não está competindo 

com ninguém. Entende que Deus tem um propósito e um chamado específico para 
cada um. Entende o sentido da palavra “Corpo”. 

 

Sl 26:4-6 – Não me assento com homens vãos, nem me associo com os hipócritas. 

5 – Aborreço a congregação de malfeitores, e me recuso a assentar-me com os 
ímpios. 

6 – Lavo as mãos na inocência, e assim ando, ó Senhor, ao redor do teu altar. A 

natureza do homem naturalmente é uma pessoa maldosa. 

A pessoa madura não se envolve com o mal e alcança segurança em Deus. 
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Recuso assentar-me – liberdade de escolha. Verdadeiramente sereis livres. 

Depende da escolha que fizermos. 
A vida é baseada em escolhas. Comentar. Plano A e Plano B. Deus nos aconselha, 

mas temos o livre-arbítrio. 

Inocência – Davi busca ter o espírito inocente. 

O inocente pode andar, entrar na presença de Deus – está justificado. 
 

Quem se conforma com o presente século põe diante de si um enorme obstáculo 

que o impede de crescer espiritualmente; não se pode crescer em sabedoria, nem 

em graça e nem em conhecimento enquanto se pensar como pensa o mundo; o 
modo de pensar do mundo é nocivo para o crente e não lhe é de nenhuma utilidade 

no seu crescimento, e como lhe poderia ser útil quando sabemos que "todo o 

mundo jaz no maligno" (1 João 5:19); Rm 12:2. 

Módulo 6 – AULA 5 

 

B. A Ignorância. No bom sentido, desconhecer alguma coisa. Não conhecer, não 

saber, e a criança precisa ser ensinada. 
a. Um bebê não sabe o que deve ir ou não para a boca; come qualquer coisa. 

Quando falamos aqui em bebê espiritual, não é só aquele que aceitou Jesus 

agora. Há muita gente que está na igreja há anos e ainda é bebê. 

 

Não tem discernimento – não sabe o que é alimento e o que não é. 
  

A Palavra é meu parâmetro de vida. 

O bebê espiritual ouve tudo e não filtra nada. O filtro é a Palavra de Deus. Quem 

não tem a Palavra de Deus embutida no seu coração não tem como discernir o que 
é santo e o que é profano, o que é verdadeiro do que é mentira. 

Tem gente – bebê espiritual – que vai numa igreja aqui no domingo, vai em outra 

segunda, vai na campanha de outra na 3ª., no culto da vitória na 4ª., no culto de 

doutrina em outra igreja na 5ª., na 6ª. vai na vigília da outra, no sábado vai no 
monte com um monte de irmãos que não sabe de onde e quem são, e  no domingo 

vai na sua igreja e não sabe o que está acontecendo, o porquê de tanta confusão. 

Às vezes não tem confusão alguma. Ela é que está confusa. “As igrejas que fizeram 

isto com seu filho.” 

Comida errada dá indigestão, faz passar mal e pode morrer. 
 

Facilmente persuadido, guiado, acredita em tudo. Ef 4:14 – para que não sejamos 

mais meninos, inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano 

dos homens que com astúcia induzem ao erro. 
Precisamos conhecer o que comemos. Você é o que você come. 

Verificar na Bíblia, filtrar pela Palavra tudo o que ouvirmos.  

O que comemos vai definir a saúde e até mesmo a qualidade de nossa vida 

espiritual.  

mailto:pastorresponde@uol.com.br
http://www.torreforte.com.br/


Fases do Crescimento Espiritual                                                                       Torre Forte 

PERMITIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESDE QUE CITADA A FONTE 
em e-mails, citações, textos, mensagens, seminários, livros, etc... 

“Pois convém que o evangelho do Reino seja pregado a todas as nações” Mc. 13:10 

Por favor passe esta mensagem à frente. 

Ap. Claayton Nantes                                                                                                  1o. Ano 

Ministério Internacional Torre Forte/SP 

Email: pastorresponde@uol.com.br ou site: www.torreforte.com.br 

Fones: 0115511 – 2911.1016 ou 0115511 – 2213.7584 

Conferências, Seminários, Ministrações ou Estudos. 

23 

O imaturo não busca o alimento sólido da Palavra. Busca a água com açúcar da 

desculpa ou do entretenimento social. 
 

b. Ele não tem noção de perigo; por isso muitos bebês morrem  

 

Os.4:6 – o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu rejeitaste 
o conhecimento, também eu te rejeitarei como meu sacerdócio; visto que te 

esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. 

A falta de conhecimento nos destrói. A falta de conhecimento nos deixa cativos de 

sofismas, de fortalezas. Há pessoas que têm sido roubadas pelo diabo por não 
crescerem, por não conhecerem a Palavra. 

“E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará . A Tua Palavra é a Verdade.” 

Quando rejeitamos o conhecimento de Deus somos rejeitados e nossa descendência 

também. Isso é sério! O que queremos para os nossos filhos? 
Dt 6:6-7 – ensinar os filhos – O caminho x No caminho – Ensinar com exemplo é bem 

diferente. Deus mandou Moisés fazer, e depois repetiu para Josué. A Palavra do Senhor 

tinha que ser ensinada aos pequenos a todo o momento, ensinada aos filhos em todo 

o momento. Deus se preocupa com os novos convertidos, com as crianças espirituais, 

Deus se importa por estas vidas. 
Pv 27:12 – O prudente, o avisado, vê o mal e se esconde, mas o simples prossegue, 

passa, e sofre a pena. A criança, o bebezinho, o simples, vai passar pelo mal e sofrer 

a pena. 

Quem tem entendimento vê o mal. A criança coloca tudo na boca, come de tudo, um 
novo convertido ele se alimenta de tudo, das seitas, se torna uma presa fácil, por isto 

que precisa de acompanhamento, vidas que queira firmá-lo na obra, no ministério, no 

Reino. 

Tem gente que vive de um problema a outro. São coisas óbvias mas não conseguem 
perceber o engano e muito menos se preparar para enfrentar as dificuldades que 

possam vir adiante. Há pessoas que não conseguem olhar para o futuro e perceber se 

os seus caminhos e suas práticas vão dar certo ou não. 

 

Pessoas que se associam a outras que estão em rebelião dentro da igreja – autoridade 
assumida. Rebelião dentro da igreja – feitiçaria – precisa ser exterminada. Não se pode 

tolerar – Ap 2:20-21 – toleravam Jezabel dentro da igreja. 

Espírito que tem destruído igrejas e mais igrejas.  

É preciso ter coragem para exterminar este espírito maligno, mas não é impossível. É 
preciso. E Deus é nossa força. O que não podemos é nos omitir. (Acabe) 

Lc. 4:1; Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito de Deus (quem propicia alguns 

desertos e algumas provações é o Espírito Santo de Deus) só que ninguém sendo 

tentado diga de Deus sou tentado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles 
que amam a Deus. Lc. 4:14, agora pelo “poder” – dunamis, virtude do Espírito o leva 

para a Galiléia em glória; o deserto serviu para promover. Lc. 4:9; Sl. 91:11; O Senhor 

dará ordem a teu respeito em todos os teus caminhos, os anjos só vão guardar 

enquanto nós estiverem nos nossos caminhos, se você sair debaixo da guarda, sair 
debaixo da proteção você fica suscetível a ataques. Se tomar coisa mortífera não lhe 
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fará dano algum se for uma situação inesperada na propagação da Palavra, agora eu 

não vou tomar veneno para ver se esta palavra funciona, porque está escrito, não 
tentará o Senhor teu Deus. 

I Ts. 5:21-22 – Examinai tudo. Retende o bem. 

Ouvir tudo, filtrar pela Palavra e deixar descer ao coração só aquilo que está de acordo. 

Aparência do mal? Afaste-se. Não é do mal, é da aparência também. Abstenha-se de 
toda aparência, só da aparência já precisamos desviar. 

I Jo. 4:1 – Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de 

Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. 

 
Primeiro nós temos que provar os espírito, não dar ouvido a toda a voz, a todos os 

sonhos, e a todas as revelações, nem todo o que diz, Senhor, Senhor é realmente do 

Senhor, nem todo o que Diz: Assim diz o Senhor, é o Senhor que está falando. 

Provai os espíritos – todo mal vem bem vestido, disfarçado de bem. Embalagem falsa. 
É importante lembrar que estamos cercados por espíritos que não procedem de Deus 

e querem enganar os filhos de Deus com suas falsidades. 

Deus nos alerta diversas vezes – Vigiai, vigiai, vigiai sem cessar. Há um motivo para 

isso. 

 
Cuidado com falsas profecias.  A profecia verdadeira vai se cumprir. Não precisaremos 

fazer esforço algum. É só ficar na posição de Deus.  

Pedir discernimento. O dom que todo mundo quer é o dom de profecia. Não é errado 

pedir este dom, mas os mais importantes nestes últimos tempos são os de 
discernimento de espírito e de sabedoria. 

 

Confrontar tudo com a Palavra. – Não engolir tudo. "Ora, estes de Beréia 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 cousas eram, de fato, assim" 

(Atos 17:11).  

trecho de Hb 5:14 alude àqueles que “têm as suas faculdades exercitadas para 

discernir não somente o bem, mas também o mal”.   

O engano tem levado muitos a se desviarem da verdade. 
Faculdades exercitada – prática. 

Portanto, procure saber se o profeta ou profetiza está integrado e tem comunhão na 

Igreja. Se não tem comunhão e não está integrado à igreja não é profeta de Deus. E 

em segundo lugar, procure saber dos frutos e do testemunho destes profetas. Jesus 
mesmo advertiu: Acautelai-vos porém dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos 

como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os 

conhecereis. (Mt. 7:15-16).  

A criança é muito crédula. Em tudo a criança crê, em tudo a criança acredita, 
precisamos provar os espíritos. 

 

C. A irritabilidade. 

a. Tornam-se mimados: Cheios de manias; Criança chora a mãe pega no 
colo, ela pára. Ela já entendeu o “truque”. Há muitas crianças que não 

mailto:pastorresponde@uol.com.br
http://www.torreforte.com.br/


Fases do Crescimento Espiritual                                                                       Torre Forte 

PERMITIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESDE QUE CITADA A FONTE 
em e-mails, citações, textos, mensagens, seminários, livros, etc... 

“Pois convém que o evangelho do Reino seja pregado a todas as nações” Mc. 13:10 

Por favor passe esta mensagem à frente. 

Ap. Claayton Nantes                                                                                                  1o. Ano 

Ministério Internacional Torre Forte/SP 

Email: pastorresponde@uol.com.br ou site: www.torreforte.com.br 

Fones: 0115511 – 2911.1016 ou 0115511 – 2213.7584 

Conferências, Seminários, Ministrações ou Estudos. 

25 

obedecem porque não entendem, queremos ensinar crianças como 

adultos e por isso a criança não obedece. Precisamos ter paciência e ter 
o cuidado de ter certeza que a criança entendeu. 

Sl. 131:1-3 

Hb. 10:25 – Deus usa a vida das pessoas para nos lixarmos, para nos polir, Deus usa 

as pessoas para poder nos colocar na posição, por isso não podemos sair da igreja por 
qualquer correção, motivo ou situação. 

 

Congregar é estar plantado, relacionamento, “lixa” de um com os outros. Tratamento 

para nosso próprio benefício.   
Pv 27:17  

Pv 18:1 

Há crentes que querem fazer tudo do seu jeito. Como não conhecem o evangelho 

genuíno, e acham que é água com açúcar, tratam Deus como se Ele fosse um servo 
pronto para atender a todos os seus caprichos, e eles senhores, por isso querem 

sempre ser servidos e não, servir.  

 

O menino espiritual quer saber o que a igreja pode lhe oferecer.  

O crente maduro não; quer saber como pode ser útil. 
Jesus falou que Ele veio para servir, não para ser servido. Temos de ser Seus 

imitadores. 

E quando não é atendido nos seus caprichos, sai da igreja falando mal. 

...admoestemo-nos uns aos outros – a criança mimada não gosta de ser chamada à 
atenção. 

 b. Ficam irritáveis – Qualquer repreensão a deixa irritada. Irritar é encolerizar, 

zangar-se. Sabe criança quando fecha a cara e diz: “Não brinco mais, agora eu não 

quero mais.” 
Não adianta se irritar com a disciplina, se irritar com o aprendizado da Verdade.  

Numa viagem a criança se sente confinada dentro de um carro. Não consegue ficar 

muito tempo numa atividade só. Há pessoas que nunca acabam uma coisa. Começa 

tudo e não terminam nada – ler um livro, fazer um curso... 

 c. Magoam-se facilmente.  
Nessa idade também sempre quer ser o centro das atenções. Tudo tem de ser para 

ela, girar em torno dela. Precisamos servir, e não ser servidos. 

Servo que não serve para servir, não serve para ser servo! 

 

“Mágoas são raízes de amargura que contaminam o nosso corpo trazendo doenças 

psicossomáticas e contaminam aos que estão à nossa volta, pois pessoas 

amarguradas transmitem dor e tristeza e não é raro quererem despejar nos outros 

as suas feridas. Nada melhor do que o perdão”. Coty . O bebê espiritual acha que 

tudo deve girar em torno dele.  

Sabe aquela estória de: “Ele não me cumprimentou. Não falou o meu nome. 

Esqueceram meu aniversário. Eu que queria enfeitar a igreja e não me escolheram”. 
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(Por que não disse que podia fazer? Dispor-se – e não ficar esperando que 

descubram os talentos escondidos).  

 d. Devem ser desmamados e dar graças a Deus por isso –  

Gn 21:8 – fizeram festa de comemoração por Isaque ser desmamado. Abraão fez 

uma grande festa quando Isaque foi desmamado; Deus tem para nós as mudanças 

de fase. 

 
Não importa quem seja, precisa ser desmamado, precisa ser corrigido. 

Crente criança não quer ser corrigido nunca. É muito cômodo ter alguém para dar 

alimento para a gente a vida inteira. Só que tomar só leite, vai nos tornar anêmicos. 

Cyrill Shepard – Neemias e a Dinâmica da Liderança Eficaz – se quisermos aprender 
realmente as coisas de Deus, tem de ser por nós mesmo. 

Eu tenho de sentir a necessidade de me alimentar. Não posso ficar esperando sempre 

uma pregação, uma profecia, uma palavra de alguém. Eu tenho de decidir atingir 

novos patamares com Deus, novos níveis de intimidade. 
Isso só será possível se eu me empenhar em crescer. Aceitar que não sou perfeito, 

que o mundo não gira ao meu redor, há coisas para mudar em mim sempre – e em 

humildade  (algo que os cristãos estão esquecendo e muito), me deixar ser 

ensinável, manso. 
 

A alma vai gritar, claro! Sl 131:2 – mandar calar a alma – decisão. 

É horrível ver aquelas criança que já são grandinhas com chupeta na boca, no nariz 

e arrastando uma fralda, um cobertor. São crianças inseguras. É “problema”! 

Hb. 12:7-11 – Deus corrige a quem Ele ama. Deus disciplina Seus filhos. Se está sem 
disciplina.... cuidado! Já viram filho sem disciplina? É a maior vergonha para os pais – 

jogam-se em supermercados, respondem.  Filho bastardo não tem herança. 

Submissão é algo que se aprende. “Todo mundo fala”: Resisti ao diabo e ele fugirá 

de vós. Mas muitos se esquecem do que diz anteriormente: Sujeitai-vos pois a Deus. 
Tg 4:7; Tg. 1:7-8 a criança é instável, inconstante, inconseqüente, ela precisa de 

limites e cuidados. Submissão é padrão de Deus. 

v.11 – Exercer disciplina traz tristeza. Nós sentimos a dor que o filho sente quando 

está sendo corrigido. Mas o fruto é ótimo. Depois a gente vê como foi bom tê-los 
afligido. E eles reconhecem isso, o que é melhor ainda! Eles precisam crescer. 

 

Hb 5:12–13 

I Co 3:2-4 Tem fala de bebê; Partidarismo dentro da igreja. Grupinhos que se unem 

para derrubar um membro ou para destruir o trabalho que uma pessoa está fazendo. 
Isso é carnalidade porque não pensam, não vêem as coisas no Reino do Espírito.  

Não fazem a obra pensando no bem comum, no Reino. São egoístas e partidários. 

Deus quer que nos ajudemos uns aos outros. Mas há aqueles que só participam, só 

fazem alguma coisa se for do departamento tal, enquanto fulano de tal estiver. 
Quando vêem alguém se sobressaindo num ministério ao invés de ajudar a 

impulsionar, querem derrubar, fazendo o papel do diabo. – roubar, matar e destruir. 

Crente carnal – precisa ser desmamado. 
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A criança é mais esperta do que pensamos – Lc 10:21  
II Tm 3:15  

 

A primeira atitude a tomar contra a imaturidade é eliminar todo comportamento de 

menino. Ser uma pessoa constante e que não volta atrás em decisões. “O principal 
documento de um homem é a palavra e se a pessoa não a cumpre, logo perde o 

documento principal - O Crédito.” 

 

O segundo passo para amadurecer é buscar conhecimento sempre para que esteja 
apto a acrescentar em qualquer situação. Assim conseguimos o crescimento que é 

dado por Deus. 

Ruach/spirit 

Deus tem grandes projetos, grandes tesouros a depositar em nossas mãos, mas Ele 
primeiro nos  prova, e quer um amadurecimento, Deus não vai depositar grandes 

coisas em crianças, precisamos superar esta fase para podermos alcançar coisas 

maiores. 

Módulo 6 – AULA 6 

  

A meninice – Ef. 4:14 

paidion– criança, criancinha, criança nova. É usada em Lc 1.59,80; 2.17,21,27,40; Hb 

11.23; 2.10-16; 1Jo 2.10-18. 
Paidion (pahee-dee’-on) the “potty” stage 

  

Começa a comer comida sólida – Is 28:9-10  

Lógico que não – é preciso crescer, ir crescendo para adquirir conhecimento. 
 

Lc 2:40-52  

 

Crianças têm pais espirituais. I Co 4:14-15  
 

Precisamos aprender a se submeter à autoridade humana – Rm 13:1-2  

Hb 13:17 

Precisam aprender a diferença entre o bem e o mal. Precisam de instrução – Pv 12:1  

Pv 13:1 
Pv 1:7-8 

 

A. Instabilidade – Tg. 1:5-8 – Instabilidade – não ser constante. 

Não dá para depender de alguém inconstante. Tem gente que nem sabe o que quer.  
Uma hora crê em Deus, outra hora não. Não existe neutralidade no mundo espiritual. 

É sim, sim e não, não. 

I Rs 18:21 -  Elias e os profetas de baal.  

Js 24:15 – Escolhei hoje a quem sirvais. 
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a. Não se pode depender delas. 

b. São instáveis e inconstantes –  
Tg. 1:8 – Deus é sempre o mesmo. Não há sombra de variação n’Ele. Temos de ser 

Seus imitadores. As pessoas são inconstantes porque não conhecem o caráter de Deus. 

Não sabem e não o reconhecem como Senhor. Ele é poderoso. Não há porque 

desconfiar Dele. Ele é fiel. O que precisamos é aprender a ouvir a voz d’Ele e 
indubitavelmente segui-Lo. Pedir a direção e obedecer incondicionalmente. 

 

Is. 26:3 – O homem que tem sua mente transformada pela Palavra e sabe a quem 

serve não precisa temer nada. A mente é um campo de batalha. Arrisco a dizer que é 
o maior campo pelo qual o diabo luta. O diabo bombardeia a mente do homem para 

levá-lo a dois extremos: ou ao a orgulho (precede a queda) ou à auto-depreciação. 

Isso paralisa a pessoa. 

 
Ef. 4:14 – Gente que fica só atrás de movimento. 

Jr. 31:21-22 – Põe-te marcos – Parâmetros, modelos – como Paulo, “sede meus 

imitadores como eu sou de Cristo”. 

c. São impressionáveis –  Deslumbramento – tudo é novo.  

 
II Ts. 2:1-2 – Não vos movais – conversa com um, tem uma opinião. Conversa com 

outro, muda de opinião. Precisamos estar firmados na Rocha. 

 

Ef. 5:6 – Para não sermos enganados, conhecer a verdade. Bancários reconhecem de 
longe uma nota falsa porque estão muito acostumados com a verdadeira. 

 

Cl. 2:4-8 – Deus não muda. Seus ensinos também não; temos que ter a Palavra como 

Guia, filtro. 
 

Gl. 5:7-9 – Por que não continuou naquela direção que foi ensinado? Não precisa 

muito, só um pouco de fermento. 

 

d. Têm pouca fidelidade –  
I Co. 4:1-2 – Precisamos ser considerados fiéis. As pessoas precisam ver fidelidade 

em nós. Caráter de Deus à imagem de Deus. Honrar a palavra dada. Os mais antigos 

diziam que pra ele a palavra tinha mais valor que um papel de cartório. 

 
Lc. 19:11-26 

 

B. Curiosidade – Pode haver ciladas, armadilhas. Ver até onde chega – drogas. 

Não conhecendo as maldades existentes do império das trevas, pela 
curiosidade pode cair nas armadilhas de satanás, a criança se deixa levar 

através da curiosidade. Sede de querer conhecer, e ver até onde as coisas 

acontecem. A criança é muito curiosa, por isto precisa-se de um cuidado 

extremo. 
   Querem saber de tudo. Onde? Quando? Quem? 
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a. A Palavra diz para cuidarmos de nossos próprios negócios – Pv 26:17 – 

sai mordido. Aquele que entra em questão alheia é como aquele que 
toma um cão pelas orelhas. 

I Co. 2:1-2 – Sublimidade – uso de palavras difíceis, enaltecer. 

1º. propósito – O propósito de Paulo era levar a Cristo. Aprender a separar a comunhão 

da individualidade. Não ficar se metendo na vida das pessoas. Ficar querendo saber 
quanto um dá de dízimo, o outro. Isso é com Deus. 

 

C. A tagarelice. Falar demais. Faz os pais passarem vergonha; são muito 

inocentes, falam mesmo ingenuamente. A criança é inocente é espontânea.  
a. São tagarelas, nunca aprendem o valor do silêncio. 

Quem fala muito erra mais – Lc. 9:28-36 – Pedro falando fora de hora, na 

hora de ouvir. Deveria ter apenas observado; Temos dois ouvidos e uma 

boca. Tem gente que acha que oração é monólogo. Precisamos silenciar 
para ouvir Deus falando conosco. 

Não podemos e não devemos contar pra todo mundo nossos sonhos. Podemos estar 

contando para pessoas erradas. Tem muitas pessoas que por falar demais acumulam 

diversas batalhas desnecessárias. 

A Bíblia fala que Maria guardava todas as coisas a respeito de Jesus em seu coração. 
Tem coisa que não é pra ser dita. E outras só devem ser ditas pra pessoas de confiança. 

Sonhos que vêem de dormir mesmo e sonhos no sentido de planos, projetos. 

Temos que aprender a ouvir de Deus, se você tem um tempo de oração, separe 

também um tempo para ouvir Deus falar, deixe Deus falar ao teu coração. Tem muitas 
pessoas que em oração tem um monólogo porque não dão tempo para Deus falar, só 

eles falam e a hora que Deus for falar já dizem – AMÉM. 

Ec 5:3-7 – Falar sem pensar. 

Pv. 10:19 – Ter domínio sobre nossa língua. 
 

b. Quem fala muito comete muitos erros comuns.  

A. Maledicência – falar mal da pessoa na ausência dela esta pessoa se 

torna uma acusadora. Não há defesa, só acusação. Quem é o 

acusador?!!! Não permite ou não deixa vermos as coisas boas das outras 
pessoas. Nos últimos dias vai se ter muito maledicência, é o espírito de 

Jezabel, que levantava pessoas para perseguir os profetas; insubmissão 

ao marido, caluniadores, levantavam e faziam calunias dos servos de 

Deus.  
 

Ap 12:8-9 – acusador – grego – diablos – Fazem o que o diabo gosta. 

II Tm 3:1-5 – gera a maledicência. Jezabel com todo aquele espírito de manipulação, 

domínio, soberba. Lembrar de Miriã e Arão falando mal de Moisés – gera lepra. 
Pv 6:16-19 – abominação – semear contenda entre irmãos – Pra que falar? Vai 

edificar? 

 

c. Comentar e debater os defeitos dos outros –  
Pv. 10:18  
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I Pe 2:1  

Cl. 3:8  
Tg 4:11-12  

Tg. 3:1-12 – Aos mestres porque conhecem mais a Palavra. 

d. Nós também temos falhas – Temos a péssima tendência de não 

reconhecê-las. 
Mt. 7:1-5 – Jesus não está dizendo que não pode ajudar o teu irmão, mas primeiro 

tem que tirar a trave do teu olho, e a ajuda não é a título de acusação. 

A hipocrisia foi algo que Jesus condenou veementemente. “Faça o que eu mando, mas 

não faça o que eu faço”. E o exemplo, onde fica? 
Devemos ajudar as pessoas com problemas, mas temos de ver que não somos 

perfeitos. Estamos todos caminhando. Estamos todos em tratamento. Uns numa área, 

outros em outra.  

 
e. Comentário malicioso – O comentário a fazer vai edificar? Então cale-

se. 

Pv. 6:16-19  

f. Comentário inocente – Não controla a boca. Às vezes a pessoa nos conta 

uma coisa e não nos pede segredo. Mas nós temos de filtrar o assunto. 
Não é tudo que nos contam e não nos pedem segredo que eu tenho de 

sair falando por aí. 

Pv. 10-14  

1 – Fofoca/Mexerico (intriga, bisbilhotice). 
Quão lamentável, mas este mal está dentro das igrejas, numa freqüência muito maior 

do que imaginamos. É o “disse que me disse”, que tem levados muitos a servirem aos 

propósitos maléficos, verdadeiros instrumentos do diabo. Queridos irmãos, vigie o 

vosso falar, para que não incorram no erro e sejam considerados por todos como 
fofoqueiros e indignos de confiança.  Deus é digno de confiança. Ele é nosso 

exemplo. Assim como Ele é nós seremos. Não fale mal dos irmãos e ou dos líderes. 

Andar com mexeriqueiro nos faz mal. 

 

Lv 19:16  
Pv 11:13   

Pv 20:19   

I Tm 6:20 

II Tm 2:16  
Tg 1:26   

 

2 – Calúnia – Falsa imputação (a alguém) de um fato definido como crime. Mentira, 

falsidade, invenção. Nem se sabe se é verdade. Importância de se ouvir os dois lados. 
 

”Meu Senhor! Infelizmente esta prática é relativamente comum dentro do arraial, 

frutificando a desarmonia e uma série de conseqüência, através das quais o corpo é 

enfraquecido e o inimigo exaltado. Povo de Deus é tempo de estarem vivendo em 
Espírito, e não permitam que as más ações encontrem terreno propício e finque raízes. 
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Se tens alguma queixa contra outrem, seja espiritual e procure a pessoa, numa 

conversa franca e ungida resolva as pendências. Não permita que o diabo use da 
ocasião para afastá-lo da comunhão com o Eterno. Crente maduro não tem medo de 

confronto.  

O confronto é necessário. As pessoas para com as acusações infundadas porque sabem 

que vão ter de encarar a outra. É uma ótima maneira de se resolver muitos problemas 
na igreja. Aliás, os problemas não precisam ser resolvidos porque eles não ocorrem 

mais. Devemos pedir confronto sim. Muitas vezes é necessário. 

 

II Tm 3:1-5   
Tt 3:2    

Sl 50:20    

 

3 - Difamar  (Tirar a boa fama ou o crédito a; desacreditar publicamente; infamar, 
detrair; Imputar a (alguém) um fato concreto e circunstanciado, ofensivo de sua 

reputação, conquanto não definido como crime. Falar mal; detrair) 

 

”O ato de difamar, lamentavelmente, é visível entre os crentes. A satisfação de muitos 

é observar a  vida alheia e destacar os erros, é prazeroso para estes falar da vida do 
próximo. Falam do pastor, dos presbíteros, diáconos, dos irmãos mais simples, bem 

como, dos que são afortunados; falam também dos políticos, do patrão e muitos mais. 

Enfim, tudo é motivo para apontar e falar. Estes semeiam a discórdia entre irmãos e 

são dignos de condenação eterna. 
Irmão tens queixa contra o pastor? Converse com ele, em muitos casos o problema 

está numa má interpretação de alguma ação; haja assim para com todos os irmãos. 

Pastores amados, não use o púlpito para tocar numa vida, se tens alguma queixa, 

sente-se com ela e converse como espirituais que devem ser.” 
II Tm 3:1-5  

Tg 4:11 

I Pe 2:1-3 

Sl 101:5 

Pv 16:28  

Módulo 6 – AULA 7 

4 - Mentira - Afirmar coisa que sabe ser contrária à verdade. ”O velho pecado da 

mentira está muito atuante entre os aqueles que se professam crentes em Deus. O 
diabo tem plantado a idéia que é muito mais fácil falar inverdades, a fazer uso da 

palavra reta. A sociedade atual tem a mentira como uma necessidade no dia-a-dia, 

nós como servos jamais devemos compactuar com esta visão distorcida implantada 

pelo diabo. Nossa palavra deve ser sempre verdadeira, esta condição se aplica em 
todos os aspectos da vida; seja profissional, pessoal e ou religioso. Há um conceito 

errôneo que a mentira tem tamanho, mas, para o povo de Deus seja qual for o 

tamanho, constitui-se em pecado, passível, portanto de condenação.” 

As advertências deixadas por Deus na Bíblia quanto a este pecado são claríssimas, 
portanto, injustificável o seu uso, veja: 
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Sl 34:13   
Sl 52:3   

Pv 14:5  

Jo 8:44   

Ef 4:25 – Mentir para si mesmo é doentio. 
I Pe 3:10 – Isto é mentira. E mentira não tem tamanho. 

I Jo 3:8   

 

D. Falar vaidades. – A soberba foi a ruína de lúcifer. 
a. Sempre falar sobre si mesmo – não falar nada de ruim, ficar contando 

vantagem. A pessoa se acha muito importante.  

II Co. 10:12 – (A glória é de Deus – sempre); Distante da verdade, da direção. 

Tg. 3:5 
Lc. 10:9-13 

 

Pessoas começam ministérios tremendos, deixa entrar a soberba – queda – Pv 16:18 

 

b. Devemos manter um coração humilde –  
 

Elogio – é algo saudável; é algo bom, é algo benéfico, é bom, é motivador. O problema 

não está em receber os elogios, mas o problema está com o que fazemos com os 

elogios que recebemos. 
Bajulação – querer enaltecer, falsidade contra alguém. Falar além. 

Não podemos deixar nada atrapalhar – artimanhas 

Levar a honra e glória ao Senhor. 

“Deus é bom em me usar. Ele é bom mesmo em pegar nada e fazer alguma coisa para 
o bem outra pessoa.” , “É o melzinho de Jesus, irmão, não sou eu.”  

É a misericórdia de Deus que faz com Ele nos use apesar de nós mesmos. Mas a glória 

é Dele.  

Tomar cuidado ao receber um elogio. Sabedoria.  

II Co. 10:18 
Pv 27:2  

Pv 25:27 – Não preciso falar de mim. “Ah, mas Deus falou que vai me honrar neste 

lugar. Vou ficar aqui para esperar, aí vão ver...” Misericórdia! Eu tenho de querer ver 

a minha honra? Toda a honra é pra Deus!  
Pv 26:12 – Quem acha que é sábio não sabe nada, Sabe menos que o tolo. 

Pv 18:17  

 

E. Falar tolices. 
a. Fazer brincadeiras inconvenientes – Não é que não se pode brincar. O 

cristão tem de ser alegre mesmo. Mas brincadeiras saudáveis. Não é 

para falar coisas erradas na hora errada. 

Ef. 5:3-4  
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nem torpeza (palavrões, grosserias, manchado, malícia, maldade nas coisas; sujar o 

puro, corromper o que é bonito)  
nem conversa tola,(parvoíces, é falar besteira, idiotice, coisas fúteis, coisas vãs, o que 

não edifica)  

nem chocarrices, (gracejo, zombaria, atrevimento, brincadeiras de mau gosto). 

 
Pv. 26:18-19  

- Contar piadas fora de hora, e maliciosas – Piadas que discriminam as pessoas, 

evidenciam fraquezas, piadas que falam de raça – português, negro, judeu, loira. 

b. Devemos manter uma linguagem sã – existe a linguagem não verbal – 
o exemplo fala mais que tudo. 

Tt. 2:1-10  

- Falar somente o necessário – é melhor ouvir do que falar. 

Pv. 17:28 
Tg. 1:19-24  

 

F. Competitividade – Luta por conquista, competição. Pessoas que querem 

passar a frente de outros. No corpo de Cristo não precisa de concorrência. 

 
Quem age assim não tem visão de Reino, nem de Corpo, muito menos de unidade. 

Pessoas que querem passar a frente de outras, puxar o tapete, mostrar que fez, chegar 

primeiro.  

Não entendem que não precisa de concorrência, pois todos têm um lugar no Corpo. 
Deus tem um plano específico para cada um. Não precisamos competir com ninguém. 

Aquilo que é nosso, que Deus designou para nós, irá acontecer no tempo Dele – Kairós. 

E deveríamos ficar contentes por ver o fluir de Deus na vida de uma pessoa, pois 

somos um Corpo. 
É fácil falar “a vitória de um irmão é a minha também”. Mas estamos vivendo isso? 

Não é só da boca pra fora? Nossas atitudes condizem com o que falamos? Ou dizemos 

só para aparentar que somos maduros diante dos outros? Como está o coração? 

Pessoas que competem tem muitos problemas de alma. 

Para ser o maior, preciso ser o menor. Tenho de servir, e não querer tirar vantagem 
de tudo. A Igreja precisa descobrir o potencial da unidade, olha o conceito da torre de 

babel, e Deus desce para colocar separação entre eles porque se eles estivessem 

unidos nem Deus poderia ser contra eles; uma só língua, um só propósito – unidade, 

nem Deus poderia ir contra eles. Tem muitas pessoas que entram em uma comunidade 
pensando o que eu vou me beneficiar aqui, em que eu vou tirar proveito – isto é 

totalmente errado, eu tenho que entrar com a mentalidade – o que Deus quer de mim 

aqui, em que eu posso servir? 

a. Querem sempre mostrar quem é o melhor ou o maior –  
Mc. 9:33-37  

Mt. 26:31-35  

Fp. 2:3-4  

Não é usar falsa modéstia. Valorizar as coisas boas das pessoas - o que eu posso 
ajudar? Como servir? Ver o que o outro tem de melhor. Somos um Corpo ou não? 
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b. Jesus fez o que ensinou – Prática, exemplo. 
Mt. 20:25-28  

Fp. 2:5-8  

c. A exaltação vem do Senhor – Deus que vê em secreto é quem vai nos 

recompensar, se tiver de acontecer. 
 

Jesus tomou forma de servo. Ele veio para fazer a vontade do Pai. 

Precisamos abrir mão dos nossos direitos, em certos casos. 

Receber a exaltação de Deus é bem melhor do que dos homens, é um investimento 
eterno. 

Fp. 2:9-10 –Resultado. 

I Pe 5:5-6  

 
G. O menino não pode usar a herança. teknon e huios 

a. Nós temos uma herança em Cristo – huios usufrui da herança, mas o 

teknon não usufrui da herança. 

Rm. 8:17-18  

Cl. 1:12  
b. Temos que crescer para podermos usufruir desta herança. Se não 

crescer, vai ter sempre alguém tomando conta da nossa herança para 

não pegarmos. É nossa mas não temos acesso. 

Gl. 4:1-2 – O Pai coloca aios, tutores, professores, para conduzir até chegar à 
maturidade. Precisamos deixar a fase de imaturidade, e passarmos a fase de 

varonilidade. 

 

Deus tem pressa em nos abençoar. 
Quanto mais cedo eu descobrir o que Deus tem para minha vida, mais cedo vou 

usufruir da herança. 

E.     neaniskos [G3495] – jovem na flor da vida, moço. Mt 19.20-21; Lc 

7.14; Mc 16.5; 1Jo 2.13-14; At 2.17. 

 
NATURAL AND SPIRITUAL CHARACTERISTICS  Características naturais e 

espirituais. 

Must imitate YHWH. Ephesians 5:1 Precisa imitar YHWH. 

“Be ye, therefore, followers of YHWH, as dear children:” 
Must submit to parents.  Luke 2:5, Ephesians 6:1-2 Precisa se submeter aos pais. 

“Children, obey your parents in the L-rd:  for this is right.  vs 2.  “Honor thy 

father and mother; which is the first commandment with promise;”  

Ephesians 6:1-2 
Are Obedient.  Philippians 2:2, 1 Kefa (I Peter) 1:14 Ser obedientes 

“As obedient children, not fashioning themselves according to the former 

lusts in your ignorance;”  1 Kefa (I Peter) 1:14 

Have a Spiritual Father.  Galatians 4:15, I Timothy 1:2, Titus 1:4 
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“Unto Timothy, my own son in the faith:  grace, mercy and peace, from YHWH 

our Father and Yeshua HaMashiach our L-rd.”  I Timothy 1:2 
Needs Father’s Encouragement.  I Timothy 1:18-19,   I Timothy 4:13, Precisa 

do encorajamento do pai. 

II Timothy 1:6-7, II Timothy 3:15, 1 Yochanan (1 John) 4:4   “This charge I 

commit unto thee, Son Timothy, according to the Prophecies which went 
before on thee that thou by them mightest war a Good Warfare;”  I timothy 

1:18 

Needs Father’s Warnings.  II Corinthians 6:14-16, I Timothy 6:11, Precisa dos 

cuidados do pai. 
II Timothy 4:5, 1 Yochanan (1 John) 2:1, 1 Yochanan (1 John) 5:21 

“My little children, these things write I unto you, that ye sin not.”  1 Yochanan 

(1 John) 2:1 

Is under tutors and governors.  Galatians 4:1-2, I Timothy 4:13, Titus 2:1 Está 
sob tutores e curadores 

“...That the heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, 

though he be L-rd of all;  vs 2.  “But is under tutors and governors until the 

time appointed of the Father.”  Galatians 4:1-2 

Receive authority and responsibility.  Mark 3:14-15;   Luke 2:41, 49; Luke 
10:17,20;   II Timothy 4:5 Recebe autoridade e responsabilidade. 

 “And He ordained twelve, that they should be with Him, and that He might 

send them forth to preach, vs. 15.  “And to have power to heal sicknesses, 

and to cast out devils.”  Mark 3:14-15 
Challenge Authority.  Mark 8:32 Desafia autoridade 

“...And Peter took him, and began to rebuke Yeshua!” 

Needs correction.  Mark 8:32-33 Precisa de correção. 

“...And Peter took him, and began to rebuke him.  vs 33.  “But when he had 
turned about and looked on His disciples, he rebuked Peter, saying, ‘Get thee 

behind me, Satan; for thou savourest not the things that be of YHWH, but the 

things that be of men.” 

Don’t always demonstrate Yeshua-likeness!  Galatians 419 – Nem sempre 

demonstra a semelhança de Jesus. 
“My little children, of whom I travail in birth again until Mashiach be formed 

in you.” 

Are not fully mature.  1 Yochanan (1 John) 3:2 Não são totalmente maduros. 

“Beloved, now we are the sons of YHWH, and it doth not yet appear what we 
shall be; but we know that, when He shall appear, we shall be like Him; for 

we shall see Him as He is.” 

Have ego and pride.  Luke 10:17, Luke 22:31-34 Têm ego e orgulho. 

“And he said unto Him, L-rd, I am ready to go with thee, both into prison, and 
to death.  vs.34.   And He said, ‘I tell thee, Peter, the cock shall not crow this 

day, before that thou shalt thrice deny that thou knowest me.’”  Luke 22:33-

34 

Become discouraged.  II Timothy 1:4 Tornam-se desencorajados. 

mailto:pastorresponde@uol.com.br
http://www.torreforte.com.br/


Fases do Crescimento Espiritual                                                                       Torre Forte 

PERMITIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESDE QUE CITADA A FONTE 
em e-mails, citações, textos, mensagens, seminários, livros, etc... 

“Pois convém que o evangelho do Reino seja pregado a todas as nações” Mc. 13:10 

Por favor passe esta mensagem à frente. 

Ap. Claayton Nantes                                                                                                  1o. Ano 

Ministério Internacional Torre Forte/SP 

Email: pastorresponde@uol.com.br ou site: www.torreforte.com.br 

Fones: 0115511 – 2911.1016 ou 0115511 – 2213.7584 

Conferências, Seminários, Ministrações ou Estudos. 

36 

“Greatly desiring to see thee, being mindful of thy tears, that I may be filled 

with joy.” 
 

Módulo 6 – AULA 8 

Varonilidade – homens maduros – é o alvo que Deus tem para nós, pessoas 
maduras. 

.     huios [G5207] – um filho, filho cujo caráter está formado. Mt 5.9,45; Gl 3.26; 1Tm 

1.2; Rm 8.14,18-19; Hb 12.5-8.  

Huios: (hwee-os’) the fully matured (trustworthy) digno de confiança 
1. Romans 8:19:  reliable, dependable, faithful, sober 

2. Galatians 4:6:  no longer servants (under tutors & 

governors) 

3. Hebrews 12:5-13:  the change of chastisement 
   a. despise not chastening 

   b. nor faint when rebuked 

   c. endure chastisement 

1) chasten him early:  Mishlei (Proverbs) 13:24 
2) chasten while there is hope:  Mishlei 

(Proverbs) 19:18 

3) stripes cleanses the inward parts:  Mishlei 

(Proverbs) 20:30 

4) train up a child:  Mishlei (Proverbs) 22:6 
5) foolishness bound in the heart of a child:  

Mishlei (Proverbs) 22:15 

6) withhold not correction:  Mishlei (Proverbs) 

23:13 
7) child left to himself:  Mishlei (Proverbs) 

29:15 

8) correct thy son for rest:  Mishlei (Proverbs) 

29:17 
9) rod for the fool’s back:  Mishlei (Proverbs) 26:3  

NATURAL AND SPIRITUAL CHARACTERISTICS: 

Subject to YHWH.  I Corinthians 15:28 Submete-se a YHWH 

“...Then shall the Son also Himself be subject unto him that put all things 

under him, that YHWH may be all in all.” 
Assumes responsibility.  Luke 2:49 Assume responsabilidade 

“And He said unto them, ‘How is it that ye sought me?   Wist ye not that I 

must be about my Father’s business?’” 

Imitates their father.  Yochanan (John) 8:19 Imita seu pai 
“...If ye had known me, ye should have known my Father also.” 

No longer a servant.  Galatians 4:7 Não é mais servo. 

“Wherefore thou art no more a servant, but a son; and if a son, then an heir 

of YHWH through Mashiach.” 
Learn obedience.  Hebrews 5:8 Aprende a obediência 
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“Though he were a son, yet learned he obedience by the things which he 

suffered;” 
Endure YHWH’s chastening. Hebrews 12:5-8 Suporta repreensão. 

vs.7. If ye endure chastening, YHWH dealeth with you as with sons; for what 

son is he whom the father chasteneth not?” 

Submit to parental authority.  Luke 2:51 Submete-se à autoridade dos pais. 
“...And he went down with them and come to Nazareth, and was subject unto 

them.” 

Deny themselves.  Mattityahu (Matthew) 26:53-54; Luke 9:23 Negam-se a si 

mesmos 
“And he said to them all, ‘If any man will come after me, let him deny himself, 

and take up his cross daily, and follow me.”  Luke 9:23 

His words are not his own.  Yochanan (John) 14:10 Suas palavras não são 

dele mesmo. 
“...The words that I speak unto you I speak not of myself;” 

He does not his own works.  Yochanan (John) 14:10 Não faz seu trabalho 

próprio. 

“...But the Father that dwelleth in me, He doeth the works.” 

Is patient. Ya’akov (James) 1:4É paciente 
“But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, 

wanting nothing.” 

Is Temperate.  I Corinthians 9:25 É experimentado 

“And every man that striveth for the mastery is temperate in all things...” 
Seek YHWH’s will.   Luke 22:42 Busca do desejo de YHWH 

“Saying, ‘Father, if thou be willing, remove  this cup from me:  nevertheless 

not my will, but thine, be done.” 

Seeks not his own will.  Yochanan (John) 5:30 Não busca seu próprio desejo. 
“...Because I seek not mine own will, but the will of the Father which hath 

sent me.” 

He works with YHWH.  Yochanan (John) 5:17 Trabalha com YHWH, é 

cooperador 

“But Yeshua  answered them, ‘My Father worketh hereto, and I work.’” 
Are led by YHWH’s Ruach/Spirit.  Romans 8:14; Galatians 3:3 É guiado pelo 

Espírito. 

“For as many as are led by the Ruach/Spirit of YHWH, they are the sons of 

YHWH.”  Romans 8:14 
Give to the poor.  Mattityahu (Matthew) 19:20-22 Dá aos pobres. 

vs.21.  “Yeshua said unto him.  ‘If thou wilt be perfect, go and sell that thou 

hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in Heaven:  and come 

and follow me.” 
Bears much fruit.  Yochanan (John) 15:5; Galatians 5:22-25 Produz muito 

fruto 

“...He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit:...” 

They pray.  Mattityahu (Matthew) 1:35; Mark 1:35; Luke 22:39-41 Eles oram 
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“And in the morning, rising up a great while before day, he went out, and 

departed into solitary place, and there prayed.”  Mark 1:35,  Luke 2:46 
“And it came to pass, that after three days they found him in the temple, 

sitting in the midst of the doctors, both hearing them, and asking questions.” 

Discern good and evil.  Hebrews 5:14 Discerne o bom do mau. 

 
A. Precisamos acabar com as coisas de meninos que ainda estão em nós. 

Se quisermos crescer. 

 

B. Não é possível crescer sem tomar estas atitudes  - 3 posturas a tomar; 
3 mudanças importantes. 

 

I Co. 13:11 – Esta fase já passou, mudanças que efetuou. Precisamos acabar com 

as coisas de menino, com os relances que temos de infantilidade! 
 

Fp. 3:13-15 – Estamos todos num processo de aprendizagem. V.15 Este nível de 

maturidade.  

a. Mudança de pensamento –  

Cl. 3:2 – As da terra já estou saturada de pensar. Ocupar o pensamento com as coisas 
que são de Deus, do Reino, pensar nos ensinos, no chamado. 

Fp. 4:8 – Isto nos ajuda muito a saber como efetuar a mudança. Este versículo 

descreve um filtro. Requer disposição de colocar bons pensamentos em nossa 

cabeça. Cuidado com certos filmes, livros. A mente é a primeira área onde satanás 
vai atacar, da mente cai no coração, e do coração vai para ações, consumação. 

Ef. 1:16-19 

 

b. Mudança na maneira de falar – Se eu começo a mudar de cima – mente 
– para baixo – coração – o modo de falar vai mudar também. A boca 

fala do que está cheio o coração. 

 

informação externa – entra na mente (1ª. área que o diabo ataca) – toma forma – 

desce ao coração – vem o desejo, a vontade – gera uma ação – reação (toda ação 
gera uma reação) 

 

Se eu não filtrar a informação externa pela Palavra de Deus, a reação, a conseqüência 

pode ser desastrosa para minha vida. 
Não adianta resolver a conseqüência, pois o problema está lá atrás, na informação. 

Cuidado com novela - nó + vela – duas coisas usadas na macumba. 

Só tem prostituição, adultério – e geralmente as pessoas torcem para que o adúltero 

fique com o/a amante, porque “olha também o marido dela!” Errado! Tem filhos 
desobedientes, rebelião. 

Com o tempo, a pessoa acha aquilo normal. Errado! É comum, infelizmente, mas 

normal não! Normal é o padrão de Deus. 

Televisão – certos programas humorísticos que tem mais é lascívia, malícia sensual, 
pornografia, etc. 
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Os olhos são portas de entrada, janelas da alma. 

Depois não sabe o porquê de estar com problemas. 
Há pessoas que ficam assistindo tudo que é filme de terror com a desculpa de estar 

estudando batalha espiritual, estratégia do diabo. Idem. Depois não sabe o porquê de 

estar com a vida destruída, morta espiritualmente e roubada pelo diabo. Ele veio para 

roubar, matar e destruir. 
 

Murmuração – Pessoas que só falam de problemas, reclamam de tudo. Não falam das 

coisas boas. Acostumaram-se a evidenciar só as ruins. 

“Não fale para Deus o tamanho do seu problema, mas fale ao seu problema o tamanho 
do seu Deus.” 

Precisamos confessar a Palavra, ser agradecidos. 

 

Cl. 3:8-11 – (Observe que as coisas relativas aos sentimentos, alma, palavra, boca)  
Cl 3:16-17 – Mudança de comportamento. Motivação do coração. Falar, 

testemunhar, aconselhar. Fazer para o Senhor, não para homens. Minha motivação 

será outra – estilo de vida maduro. Quando começamos este processo de mudança 

de pensamento, conseqüentemente vai mudar as minhas palavras, porque mudou o 

meu coração vai mudar o meu sentimento. 
 

c. Mudança de sentimento – interior, no coração. Fruto do Espírito – 

Postura. 

Cl. 3:12-15 – Roupa que tenho de colocar sobre mim, postura, viver isto que já 
penso. Você conhece mais as pessoas na pressão. Assim como Cristo fez, devemos 

fazer nós também. 

 

C. O homem maduro estima em pouco as coisas da Terra. Saber escolher. 
A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. 

O homem maduro sabe onde estão os valores eternos. Onde realmente vale a pena 

eu estar defendendo, lutando, batalhando. Sabe discernir onde deve estar! 

a. “Moisés quando homem feito” recusou a glória do Egito (mundo) –  

Hb. 11:24-26 – Escolheu os valores eternos. 
Precisamos ter esta atitude. Vestir a camisa do evangelho. Nem que para isso 

precisamos estar contra tudo e todos ao nosso redor. Moisés deixou por um pouco de 

tempo aquilo que tinha disponível para a vida dele. Moisés teve que optar por esta 

escolha. 
Quem não deixar pai e mãe e marido e filhos e terras, etc por amor de Mim não é 

digno de MIM. 

Nossa posição com Jesus, com a Palavra, tem de ser incondicional. 

Abraão e Ló – Ló escolheu as terras, a campina, segundo o que lhe parecia ser bom, 
melhor. 

Qual foi o fim? Somoda e Gomorra. Quando dependemos da nossa escolha podemos 

errar, Ló escolheu pelo que via e não por direção do Senhor. 

Não podemos tomar decisões baseados no que vemos, mas no que Deus tem para 
nós.  

mailto:pastorresponde@uol.com.br
http://www.torreforte.com.br/


Fases do Crescimento Espiritual                                                                       Torre Forte 

PERMITIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESDE QUE CITADA A FONTE 
em e-mails, citações, textos, mensagens, seminários, livros, etc... 

“Pois convém que o evangelho do Reino seja pregado a todas as nações” Mc. 13:10 

Por favor passe esta mensagem à frente. 

Ap. Claayton Nantes                                                                                                  1o. Ano 

Ministério Internacional Torre Forte/SP 

Email: pastorresponde@uol.com.br ou site: www.torreforte.com.br 

Fones: 0115511 – 2911.1016 ou 0115511 – 2213.7584 

Conferências, Seminários, Ministrações ou Estudos. 

40 

Moisés escolheu seguir as coisas de Deus, deixar o palácio para trás. A posição de 

príncipe era efêmera, a de filho de Deus, eterna. 
b. Paulo aprendeu a “contentar-se”, não era avarento –  

Fp. 4:11-12 –  As duas coisas são difíceis. As duas podem nos desviar se não 

estivermos firmes e formos agradecidos. 

 
I Tm. 6:7-8 

 

c. No crescimento e amadurecimento Jesus disse do perigo de amar as 

riquezas – ganância, ter, subir, ser rico – motivo de queda. 
Prosperidade é resultado de intimidade. Prosperidade é ausência de 

necessidade. 

 

Mt. 6:24 – Não dá para ter o pé em duas canoas separadas, distintas. Não há 
neutralidade no Reino espiritual, não dá pra ficar em cima do muro. Deve-se decidir 

por um lado.  

d. A Palavra nos adverte contra isto – Há quem faça do evangelho um meio 

de vida, comércio.  

II Tm. 4:9-10  
I Tm. 6:9-11  

 

D. É insensível diante do louvor, vanglória – louvor próprio, elogio. Sabe 

como se colocar diante da situação. O elogio, a glória de algo bem feito tem 
de ser para Deus. “Sem mim, nada podeis fazer.” 

 

I Co. 3:1-9 – Plantar, regar, tudo leva tempo. Tem gente que quer as coisas de 

imediato, e quem o faz, não fez nada demais, porque quem dá o crescimento é 
Deus. 

I Co 4:3-5 – A motivação de coração de cada um será manifestada.  

O louvor bom é aquele que vem de Deus, não dos homens. 

II Co 10:18 ou da censura – Usado x Aprovado - comentar 

II Co 2:9-11 – Não ser ignorante frente às astúcias do inimigo. Uma das maiores 
mentiras é que não existe diabo. O diabo existe e está atuante na terra. Comentar. 

a. Sua intenção é agradecer a Deus – Agradecer e agradar.  

At 4:18-19 – Só consegue falar isso quem tem convicção. Convicção da Palavra. 

b. Tem liberdade para andar segundo as suas convicções e não segundo 
ventos de doutrinas –  

Ef 4:14  

II Ts 2:1-2  

I Co 10:27-31  
 

II Co 3:5 -6 – olhar as coisas que têm valor eterno. Viver no espírito – o que é 

ilimitado. 

Ex 31:3 – dom/capacidade tem propósito 
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c. Não é arrogante – desaforado, atrevido, grosseiro, orgulhoso 

II Co. 4:5-7 – (frágil, limitado com o Espírito Santo dentro) para que a excelência do 
poder seja de Deus, e não de nós. O vaso continua sendo de barro, mas dentro dele 

há um tesouro, grande valor. A glória não é do vaso, mas de Deus. 

 

d. Tem capacidade de reconhecer que Deus está operando – Como 
reconhecer a confirmação de Deus; não há necessidade de cair no 

radical (será que Deus quer que eu almoço ou não? Contar do 

Marcelo!!!) Não há necessidade de sondar o Espírito Santo para coisas 

simples, mas também ignorar a direção do Senhor para coisas 
necessárias.  

A confirmação de Deus tem que ter esta somatização destas 7 toques, luzes de 

confirmação de Deus para nossa vida. ESCREVER UM LIVRO SOBRE COMO DISCERNIR 

O ESPÍRITO SANTO 
1 – Convicção Interior – certeza de que estamos dentro da vontade de Deus. Isto é 

uma primeira luz que se acende; mas não é o suficiente; agora esta convicção precisa 

estar: 

 

2 – Alinhamento com a Palavra de Deus – não pode estar contrário a princípios. Deus 
respeita Seus princípios. Estas confirmações, estas luzes devem se acender na 

seqüência. 

 

3 – Confirmação profética – tem gente que quer isto em primeiro lugar. 
At 21:10-11 – profecia – algo que já sabemos 

At 20:22-23 – antes Deus já havia falado com Paulo. 

 

4 – Ouvir homens maduros – saber de quem você recebe conselho, tem que ser de 
pessoas maduras, homens de Deus, que realmente não lhe queiram o pior; inveja ou 

ciúmes. 

Pv 11:14 – na multidão de conselhos há segurança. 

 

5 – Olhar, observar as evidências das circunstâncias, não que você vai ser guiado pelas 
evidências, mas isto junto a outros sinais.  

O que Deus falou começa a acontecer. 

 

6 – Paz Interior 
2 tipos de Paz 

• com Deus – reconciliação 

• de Deus – Cl 3:15 

 
7 – Provisão.  Se Deus deu um projeto e foi direção dEle, Ele vai enviar a provisão, 

Deus vai pagar as contas daquilo que Ele deu de projeto. Falar do Projeto Explosivo 

de Evangelismo; Brasil acenda esta chama e construção do templo Torre Forte. 

As portas se abrem 
Tudo se encaixa 
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Deus providência tudo o que precisarmos 

 
Mt. 6:25-34  

Rm. 8:24  

II Tm. 1:12  

e. Sabe escolher o alimento certo para comer – discernimento 
I Co. 6:12  

I Co. 10:23  

f. Tem alvos e objetivos – Deus tem propósitos. Deus coloca 

projetos/sonhos em nossos corações quando estamos alinhados com 
Sua vontade. 

I Co. 9:26  

Fp. 3:13-14  

g. É perseverante – Tg. 1:4 – Indesistíveis – saber a quem quer e a quem 
serve. 

Módulo 6 – AULA 9 

 
Como conhecer melhor nosso pai. 

 

A. Através da Palavra. Não tem outra forma de conhecer o coração de Deus. 

Entender a vontade de Deus. 

a. Guardando a Palavra. 
Jo. 14:21-23  

 

B. Através da Oração – Fp. 4:6 – Comunicação direta com Deus. 

a. Jesus tinha vida de oração com o Pai. 
 

Porque não crescemos? 

 

A. Dieta errada – Hb. 5:11 –  Tem hora que é melhor apagar tudo e começar de 
novo. 

 

B. Falta de ensinamento correto. Aprendemos coisas que não estão alinhadas 

com a vontade de Deus. 

 a. Não sabemos o que somos em Cristo. – Nossos direitos e deveres – 
Realidades da Nova Criação. 

 b. Incredulidade ao invés de fé – Roubo do diabo. 

I Jo. 5:4 

 c. Já somos vencedores – Diga o fraco: eu sou forte. 
 Rm. 8:37 – “Ao falar a milhares de cristãos ao redor do mundo, descobri que a maioria 

de crentes derrotados, frustrados e improdutivos, querem mudar, mas não sabem 

como fazer isso. Tenho uma mensagem de esperança e ajuda para eles e para você. 

Você pode mudar a sua vida derrotada e inútil. Pode experimentar a vida plena e 
abundante que Deus prometeu a todos os Seus filhos, por meio de Jesus Cristo.  
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A Bíblia, a Palavra santa e inspirada de Deus, oferece esta orientação. Paulo 

escreveu:  
"A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus, e é útil para nos ensinar o que é 

verdadeiro, e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas; ela 

nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Ela é o meio que Deus utiliza para 

nos fazer bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para fazer 
o bem a todo mundo." (2 Timóteo 3:16,17, Bíblia Viva). 

A Bíblia não só ensina você, como também pode mostrar-lhe como você tomou a 

direção errada, dar-lhe ajuda para corrigir o seu erro e depois treiná-lo para 

continuar no caminho certo. 
Para compreender o problema dos cristãos confusos, infrutíferos, é importante que 

saiba o que a Bíblia diz sobre o problema. Ela revela que há três tipos de pessoas no 

mundo: o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Permita que fale 

brevemente sobre as características desses tipos de pessoa.  
O homem – 3 tipos de homem 

I Co. 2:11-14 

I Co 3:1-3  

 

A. Homem natural. · Psuchikos, significando “dos sentidos, sensuais” ( Tg 3:15, Jd 
19 ) – É o Homem Natural: isto é “o homem adâmico”, não renovado pelo novo 

nascimento ( Jo 3:3,5 ) – Pode ser culto, educado, eloqüente, fascinante, mas os 

conteúdo espiritual das Escrituras lhe é obscuro Antes de tornar-se cristão, você era 

o que a Bíblia chama de homem "natural": 
O círculo representa a sua vida e o trono representa o seu centro de controle ou 

vontade. 

 

“O que eu penso, o que eu acho, Deus é natureza. As coisas não têm direção certa.” 
Não conhece. 

  

É o “EU” entronizado; as coisas não tem uma direção certa. Você estava vivendo sob 

o domínio de satanás e sua natureza carnal, dirigida por Satanás, estava "no trono", 

controlando a sua vida. Cristo estava do lado de fora, batendo na porta, querendo 

livrar você do domínio de satanás, oferecendo-lhe o Seu amor, perdão e vida eterna. 

O homem natural considera as coisas do Espírito de Deus como loucura. Paulo 
escreve: 

O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura; e 

não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. (1 Coríntios 2:14). 
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Inteiramente confiante em seus próprios recursos, você estava espiritualmente 

morto para Deus e separado dEle por causa do pecado. 
Em seguida, entregou sua vida a Jesus Cristo: 

 

 a. Não passou da morte para a vida. 

 b. é motivado por demônios –  
Ef. 2:1-2  

 c. Motivado pela carne –  

Ef. 2:3 – Não de Deus. 

 d. Não entende as coisas de Deus – Nem conhece Deus como 
Senhor. 

 

 

B. Homem carnal. Sarkikos, significando carnais, ou o Homem Carnal: isto é, o 
homem renovado que, “andando segundo a carne”, permanece uma criancinha em 

Cristo ( I Co 3:1-4). Somente consegue entender as verdades mais simples das 

Escrituras: o “leite” ( I Co 3:2) 

 A seu convite, Cristo entrou em sua vida e ocupou o trono, para 

guiá-lo e fortalecê-lo para que viva para Ele. Neste momento, o Seu Santo Espírito 

passou a habitar no seu coração, deu-lhe o novo nascimento, selou-o para o céu, e 
batizou-o no corpo de crentes. Com Cristo (Espírito) no trono, você foi "cheio" 

(dirigido e capacitado) do Espírito Santo. 

O homem espiritual compreende as coisas de Deus. O apóstolo Paulo escreve:  

''O homem espiritual, porém, tem a percepção de todas as coisas e isso incomoda e 
confunde o homem do mundo, que não pode de maneira nenhuma entender o 

homem espiritual. E como é que poderia? Porque ele verdadeiramente nunca pôde 

conhecer os pensamentos do Senhor, nem discuti-los com Ele, nem tampouco mover 

as mãos de Deus através da oração. Mas, por estranho que pareça, nós, cristãos, 
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possuímos efetivamente dentro de nós uma parcela dos próprios pensamentos e da 

mente de Cristo.'' (1 Coríntios 2:15,16, BV). 
O ato de manter-se "cheio" do Espírito equivale a manter deliberadamente Cristo no 

trono da sua vida. Ele não exigirá o controle contra a sua vontade. Se, apesar da Sua 

orientação e advertência, você quiser ceder à influência da sua Carne e retirar o 

controle das mãos dEle durante um período de pecado às claras ou às ocultas, Ele irá 
afastar-se tristemente. Quando você se encontra nesse estado de pecado inconfesso, 

a palavra de Deus o descreve como "carnal". 

Permissividade é permitir em nossas vidas algo que sabemos que está errado. É ser 

tolerante com algo que sabemos não agradar a Deus. 
Nos últimos dias Deus tem se revelado a nós de muitas maneiras e temos recebido 

várias palavras e ministrações ( fazer discípulos, renunciar a tudo por Jesus, oração, 

intimidade com Deus, comunhão, etc. ) . Temos visto que o padrão de Deus é 

elevado e quando olhamos para ele e vemos que ainda não atingimos, começamos a 
ser tolerantes com algumas coisas. 

Ex.: 

• Nosso comportamento em viagens, jantares, reuniões 

• Nosso cuidado com as coisas dos outros (objetos emprestados , dinheiro 

emprestado) 
• Nosso tempo de comunhão. reuniões gerais, de grupo, etc.  

Esquecemos o padrão de Deus para estas coisas e nos acostumamos com nossas 

debilidades. Acabamos ficando cegos, e não percebemos o que fazemos. 

I Sm 3:10-13 Os filhos de Eli (Ofni e Finéias) 
• Ele sabia do problema 

• Mesmo sabendo não corrigiu nem mudou seu comportamento. 

• Quando somos tolerantes tentamos baixar o padrão de Deus. (mas Deus não 

muda seu padrão)  
Ap 2:18-20 

• Toleras = continuas com ela. 

• Ainda permite o pecado.  

Quando somos tolerantes e nos acostumamos com nossos pecados começamos a dar 

mau exemplo. Aí então começamos a tolerar o pecado não só em nossas vidas, mas 
também na dos outros irmãos, pois se você o condena, condena a si mesmo. 

Nossas conversas passam a ser fúteis, nossos programas passam a ser errados e nos 

associamos com pessoas que não edificam. 

I Co 15:33 " Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes" 
• O mau exemplo deteriora o padrão de Deus. 

Isso gera em nós uma acomodação. Nos contentamos com o que somos e não nos 

empenhamos em ir adiante. 

Caminhar com Deus não é se acomodar, é se sacrificar por Ele. 
• Sacrifício = perder algo, dar algo a Deus. 

É amar a Deus com amor ágape, amor que não exigem nada em troca, mas se dá a 

si mesmo pelo outro. É amar com o Amor que ele nos ama. (Ex.: Pedro em Jo 

21:15-17) 
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Por buscarmos o nosso bem estar damos uma ênfase exagerada no lazer. O tempo 

que poderíamos ter comunhão usamos para diversão. Procuramos várias atividades 
como TV , cinema, fitas de vídeo, festas, bebidas, Fazemos mau uso da liberdade 

que temos em Cristo. 

 

Tolerância ao pecado – Jezabel era tolerada. Acabe tinha este espírito de 
tolerância. 

TOLERÂNCIA COM PECADO (nosso e dos outros) – COSTUME – MAU EXEMPLO – 

ACOMODAÇÃO (com quem somos e não vamos adiante)  

 
Deus tem nos falado para sair da zona de conforto – GERAR DEPENDÊNCIA 

 

 a. Nunca saiu da primeira infância –  

 I Co. 3:1-6 - São irmãos, mas carnais. Vive o conflito de querer fazer as coisas da 
carne. Jesus já faz parte da vida dele, mas como Salvador apenas, não como 

Senhor. 

 

b. É dominado pelo seu corpo e sentidos. 

 
Começa a ter uma direção, mas volta para trás. Não anda no Espírito. Não tem Jesus 

como Senhor. É guiado pelos próprios sentimentos e vontades. – visão, audição, tato, 

olfato, fala. 

 Há uma grande diferença entre o cristão e o não-cristão. A 
Escritura ensina claramente em 2 Coríntios 5:17, "E assim, se alguém está em 

Cristo, é nova criatura: as coisas antigas já passaram; eis que se fizeram novas". 

Também, "Qualquer um que diga que é cristão deve viver como Cristo viveu". Muitas 

vezes, porém, como Paulo escreve em 1 Coríntios 3, o cristão carnal age como o 
incrédulo e é difícil perceber a diferença entre eles. 
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O cristão carnal é aquele que recebeu a Cristo, mas que permitiu que a sua natureza 

carnal ocupasse o trono por causa de seus pecados não confessados. Essa pessoa 
continua pertencendo a Deus, e Cristo está ainda em sua vida, mas ela caiu em 

pecado em um ou vários aspectos de sua existência. Pelo fato de não se render 

completamente a Deus, o crescimento do cristão carnal se detém porque ele não 

está confessando nem se arrependendo dos seus pecados, e satanás teve sucesso 
em influenciá-lo e controlá-lo por meio da carne. 

 

Paulo escreveu aos cristãos de Corinto: 

''Queridos irmãos, estou lhes falando como se, na vida cristã, vocês ainda fossem 
apenas criancinhas que não estão seguindo ao Senhor, mas os seus próprios 

desejos; não posso falar-lhes como falaria a cristãos fortes, cheios do Espírito. Tenho 

precisado nutri-los com leite, e não com alimento sólido, pois vocês não podiam 

digerir nada mais forte. E mesmo agora vocês ainda precisam ser alimentados com 
leite. Vocês ainda são cristãos de primeira infância, controlados por seus próprios 

desejos e não pelos de Deus...Vocês de fato estão agindo como gente que não 

pertence absolutamente ao Senhor.'' (1 Coríntios 3:1-3, BV). 

O cristão carnal certamente experimenta a convicção do Espírito Santo e não 

continuará a pecar indefinidamente; caso contrário, absolutamente ele não é um 
cristão. Mas, derrotado e improdutivo, ele depende do esforço e energia 

próprios para viver como cristão, em vez de aproveitar-se dos recursos 

sobrenaturais inesgotáveis do Espírito Santo. Depende de si, e não do Espírito 

Santo.Agarrando-se aos seus interesses com uma das mãos e procurando as 
bênçãos de Deus com a outra, esta pessoa deixa repetidamente de viver a vida cristã 

na plenitude e poder do Espírito Santo. 

 

O estado de carnalidade, ou pecado inconfesso, é uma existência miserável. Todavia, 
lamentavelmente, este é o ponto em que se acham milhares de cristãos hoje - de 

volta ao trono de suas vidas. De maneira geral, eles não compreendem que se 

encontram nesta categoria carnal. Certo indivíduo me contou ter ouvido o seu 

pastor falar de cristãos carnais durante toda a sua vida, mas sempre achou que se 

tratava de outra pessoa. Ficou surpreso e chocado ao descobrir que ele também era 
um cristão carnal. 

Paulo sabia o que significava ser carnal. No capítulo sete do livro de Romanos ele 

registra: 

 
''A lei então, é boa, e a dificuldade não está com ela e sim comigo, pois estou 

vendido à escravidão, com o pecado como meu dono. 

Não me compreendo de modo algum, pois realmente quero fazer o que é correto, 

porém não consigo. Faço, sim, aquilo que não quero, aquilo que eu odeio. Eu sei 
perfeitamente que o que estou fazendo está errado, e a minha consciência má prova 

que eu concordo com essas leis que estou quebrando. No entanto, não o posso evitar 

por mim mesmo, porque já não sou eu que estou fazendo. É o pecado dentro de 

mim, que é mais forte do que eu e me obriga a fazer estas coisas ruins.  
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Eu sei que estou completamente corrompido no que diz respeito à minha velha 

natureza pecaminosa. Seja para que lado for que eu me volte, não consigo fazer o 
bem. Quero, sim, mas não consigo. Quando quero fazer o bem, não faço; e quando 

procuro não errar, mesmo assim eu erro. Agora, se estou fazendo aquilo que não 

quero, é simples dizer onde a diferença está; o pecado ainda me retém entre as suas 

garras malignas.'' (Romanos 7:14-20, BV). 
 

Esta passagem da Escritura descreve o seu relacionamento com Deus? 

Em Detroit, Michigan, um casal idoso foi levado ao hospital, sofrendo de desnutrição 

e inanição. Quando a polícia começou a vasculhar a casa deles, entulhada de 
bugigangas, descobriu US$40.000,00 em notas escondidas entre os seus pertences. 

Eles haviam esquecido completamente que possuíam tal fortuna. 

 

Do mesmo modo, o cristão carnal vive em pobreza espiritual, quase como um 
ateu praticante. Afirmando crer em Deus, ele age como se Deus não existisse ou 

não estivesse disposto a ajudar. Esse indivíduo deixa de compreender a importância 

da morte de Jesus na cruz e a Sua ressurreição dos mortos. Mas Cristo não só 

pagou o preço pelos seus pecados, como também destruiu o poder do 

pecado em sua vida. 
Paulo compreendeu a angústia e frustração de se tentar viver como cristão mediante 

a energia do esforço próprio. Ele escreve:  

''Parece um fato da vida que, quando quero fazer o que é correto, faço 

inevitavelmente o que está errado. Quanto à minha nova natureza, eu gosto de fazer 
a vontade de Deus; contudo existe minha natureza interior, que está em guerra 

contra a minha mente e ganha a luta, fazendo-me escravo do pecado que ainda está 

dentro de mim. Em minha mente desejo de bom grado ser um servo de Deus mas, 

em vez disso, vejo-me ainda escravizado ao pecado. 
Assim, vocês podem ver como isto é: minha nova vida manda-me fazer o que é 

correto, porém a velha natureza que ainda está dentro de mim gosta de pecar. Que 

situação terrível, esta em que eu estou! Quem é que me livrará da minha escravidão 

a essa mortífera natureza interior? Mas, graças a Deus! Isso foi feito por Jesus 

Cristo, nosso Senhor. Ele me libertou.''? (Romanos 7:21-24, BV). 
Você já se perguntou alguma vez, "Quem me livrará do lado ruim do meu caráter, 

dos meus fracassos e derrotas?" As boas-novas estão aí! Veja a resposta de Paulo:  

''Mas, graças a Deus! Isso foi feito por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele me libertou.'' 

(Romanos 7:25, BV). 
 

O pastor de uma grande igreja veio falar comigo depois que apresentei uma 

mensagem sobre como experimentar o amor e o perdão de Deus. Ele estava cheio 

de ódio e ressentimento contra os líderes leigos de sua antiga igreja porque achava 
que o haviam prejudicado muito e até tentado destruir o seu ministério. 

 

O pastor viera agora a compreender que nas suas tentativas de vingar-se, ele se 

transformara num cristão mesquinho, crítico e carnal. Chegara ao ponto em que teria 
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de endireitar as coisas com Deus ou sair do pastorado. Em suas palavras, "Este 

mundanismo canceroso está destruindo a minha vida e o meu ministério". 
 

Quando ajoelhou-se para pedir o amor e o perdão de Deus, suas lágrimas de 

arrependimento foram seguidas de lágrimas de alegria. Vários dias mais tarde ele foi 

visitar os líderes da igreja aos quais tanto odiara antes, e quando lhes disse que os 
amava e pediu que o perdoassem, os líderes responderam com alegria e amor 

cristão. O pastor voltou então para a sua segunda igreja com o coração queimando 

de amor e zelo pelo Senhor. 

 
Um empresário de outra igreja veio procurar-me certo dia, muito aflito porque a sua 

igreja estava se dividindo. 

"Metade dos nossos membros vai sair e começar outra congregação", disse ele. 

Isto me perturbou também, porque não posso pensar em nada mais trágico do que 
um corpo de cristãos se dividindo. 

 

Enquanto conversávamos, o homem descobriu e admitiu que era um cristão carnal. 

Expliquei-lhe como Deus fizera provisão para ele, a fim de que viesse a ser uma 

pessoa espiritual. Ele não precisava continuar sendo um cristão mundano, carnal. 
Finalmente nos ajoelhamos e oramos juntos. Ele pediu perdão pelos seus pecados e 

convidou a Deus para encher e controlar a sua vida através do Espírito Santo. 

Enquanto nos alegrávamos juntos, por aquilo que Deus tinha feito, ele disse: "Não 

vamos ter mais problemas em minha igreja daqui para a frente. Vejo agora que fui 
eu que causei todo esse conflito". 

Infelizmente, o fogo do mundanismo não queima só nas igrejas. Ele também destrói 

casamentos, famílias e empregos. Você pode sentir os seus efeitos na sua vida, 

à medida que os relacionamentos com os entes queridos vão se 
deteriorando e os amigos se tornam simples conhecidos 

 

 

C. Homem espiritual. Pneumatikos, significando “espirituais”: isto é, o Homem 

Espiritual, renovado e cheio do Espírito, andando em comunhão com Deus ( Ef 5:18-
20 

 a. Desenvolveu seu espírito nas coisas divinas – O espírito está ativo. 

I Co. 2:6,14,15  

I Co 3:1-3 
 

 b.Conquistou seu intelecto e corpo – Sabe que tem de ser exemplo. Guiado pelo 

Espírito. 

I Co. 9:27  
II Co. 10:3-6  

 c. Deus o governa através da Palavra e do Espírito – A Palavra é seu padrão. 

Rm. 8:14  

Lc. 4:18 
 d. Sabe o que tem em Cristo e usa – Huios 

mailto:pastorresponde@uol.com.br
http://www.torreforte.com.br/


Fases do Crescimento Espiritual                                                                       Torre Forte 

PERMITIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESDE QUE CITADA A FONTE 
em e-mails, citações, textos, mensagens, seminários, livros, etc... 

“Pois convém que o evangelho do Reino seja pregado a todas as nações” Mc. 13:10 

Por favor passe esta mensagem à frente. 

Ap. Claayton Nantes                                                                                                  1o. Ano 

Ministério Internacional Torre Forte/SP 

Email: pastorresponde@uol.com.br ou site: www.torreforte.com.br 

Fones: 0115511 – 2911.1016 ou 0115511 – 2213.7584 

Conferências, Seminários, Ministrações ou Estudos. 

50 

Rm. 8:32  

 

Natural Carnal Espiritual 

Corpo Alma Espírito 

Criatura Teknon Huios 

Frio Morno Quente 

Deus Criador Deus Salvador Deus Senhor 

Átrio Lugar Santo Santo dos Santos 

 

G.    teleios [G5046] – filho, aquele que foi aperfeiçoado;  

homem perfeito. Tg 1.4,25; 1Jo 4.18; Hb 5.14;  

Ef 4.13; 1Co 13.10; 14.20; 2.6; Fp 3.15. 
H.    pater [G3962] – pai. Hb 12.7-9; 1Jo 2.13-14; 1Co 4.15. 

 

Pater (pat-ayr’) father, elder 

1 Yochanan (1 John) 2:14:  the elder, father, wise & gifted 

 
LITERAL GREEK DEFINITION:  

1. A person who is respected for his age and dignity. 

2. A spiritual father - one who converts another to the faith and is thus 

the instrument of his spiritual birth. 
3. An overseer, guardian, governor and steward. 

NATURAL AND SPIRITUAL CHARACTERISTICS: 

A Father’s Greeting.  I Timothy 1:2 

“Unto Timothy, ‘My own son in the faith:’ grace, mercy and peace, from YHWH 
our Father and Yeshua HaMashiach our L-rd.” 

A Father’s love and concern.  II Timothy 1:1-7 

vs.2  “To Timothy, my dearly beloved son:  grace, mercy, and peace, from 

YHWH the Father and Yeshua HaMashiach our L-rd.  vs. 3.  “I thank YHWH, 
whom I serve from my forefathers with pure conscience, that without ceasing 

I have remembrance of thee in my prayers night and day;” 

A Father’s Encouragement.  I Timothy 1:18-19;  I Timothy 4:12-14;   

I Timothy 6:11 

“This charge I commit unto thee, son Timothy, according to the prophecies 
which went before on thee, that thou by them mightest war a good warfare;”    

I Timothy 1:18 

A Father’s exhortation and comfort.  I Thessalonians 2:11 

“As ye know how we exhorted and comforted and charged every one of you, 
as a Father doth his children.” 

A Father’s instructions.  I Timothy 4:13 

“Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine.” 

A Father’s duty.  I Corinthians 3:2;   I Corinthians 9:2;  Ephesians 4:11-16 
“I have fed you with milk and not with meat:  For hitherto ye were not able 

to bear it, neither yet now are ye able.”  I Corinthians 3:2 
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A Father’s warning.  I Timothy 5:1-2; II Timothy 4:5;  Hebrews 12:5-11 

“But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, 
make full proof of thy ministry.”  I Timothy 4:5 

A Father’s correction.  I Corinthians 3:1-3;  I Corinthians 4:14-16 

“And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto 

carnal, even as unto babes in Mashiach.  vs.2, “I have fed you with milk and 
not with meat;  for hitherto ye were not able to bear it, neither yet now are 

ye able.   vs. 3. “For ye are not carnal:  For whereas there is among you 

envying, and strife, and divisions, are ye not carnal and walk as men?”  I 

Corinthians 3:1-3 
A well pleased Father.  Philippians 2:19-22;  II Timothy 3:15 

“But ye know the proof of him, that, as a son with the Father, he hath served 

with me in the Gospel.”  Philippians 2:22 

A Father’s despair. I Corinthians 3:1-3;Galatians 4:19; I Thessalonians 3:10; 
II Timothy 4:10 

“Night and day praying exceedingly that we might see your face, and might 

perfect that which is lacking in your faith?”  I Thesalonians 3:10 

 

 
 

 

I. THE BIRTH OF A MINISTRY: 

 From Teknon to Mathetes to Huios 
A. Teknon  sons - a child as produced, young, newborn (bring them 

up - Ephesians 6:4)  Yochanan (John) 1:12; 1 Yochanan (1 John) 

3:1,2; Ephesians 6:1,4 

 B. Mathetes (math-ay-tes’):  disciple, a pupil, student, learner 
  1. add to yourselves - 2 Kefa (II Peter) 1:5-11 

 C. Huios:  son, kinship, mature, fully grown, heir 

II. THE DEVELOPMENT OF A 

MINISTRY -- Tehillim (Psalm) 

92:12,13 
 From Huios to Doulos (doo’-los) 

 A. The Servant’s Position:  Subservient 

1. Minister:  diakonos - to run errands, waiter at tables 

(trans: deacon, minister, servant) 
2. Ministered:  diakoneo - to wait upon tables, to be an 

attendant, work 

B. The Servant’s Role:  Decrease -- Yochanan (John) 3:30 

 1. “Even as the Son”  - Mattityahu (Matthew) 20:28 
 2. Emptied Him “Self” - Philippians 2:5-9 

C. The Servant’s Life:  I Must Die 

 1. Follow Me - Yochanan (John) 12:24-26 

 2. Psuche to Zoe - Yochanan (John) 12:24,25 
 3. Lose your life - Mattityahu (Matthew) 16:24,25 
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III. THE HIRELING AND NOVICE -- Yechezk’el (Ezekiel) 34 

 A. The Wage Worker - Yochanan (John) 10:11-13;  Iyov (Job) 7:2; 
 B. The proud and Boastful - I Timothy 3:6 

, desire the sincere milk of the Word, that ye may grow thereby.”   1 Kefa (I 

Peter) 2:2 

Fussy, Noisy, Disruptive, Messy.  I Corinthians 3:3 
“For Ye are yet carnal:  for whereas there is yet envying, and strife and 

division, are ye not carnal, and walk as men?”  I Corinthians 3:3 

Requires Constant Training. Hebrews 5:11 

“Of whom we have many things to say, and hard to be uttered, seeing ye are 
dull of hearing.” 

Cute, helpless, lovable and requires a lot of love and patience.  Galatians 4:1-

2 

Hebrews 5:12 
“For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach 

you again which be the first principles of oracles of YHWH; and are become 

such as have need of milk, and not of strong meat.”  Hebrews 5:12 

Doesn’t know right from wrong.  Hebrews 5:14 

“But strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by 
reason of use have their senses exercised to discern both good and evil.”  

THE MAKING OF A LEADER 

Hebrews 12:5-11 

“How Does YHWH Correct Us?” 
INTRODUCTION:  One of the greatest hindrances in ministering healing is the 

concept that this may be YHWH’s chastening for some sin I have committed. 

I.  YHWH DOES CHASTEN AND CORRECT HIS CHILDREN.  What we need 

to determine is the METHOD by which He does it. 
 A. “...the exhortation which speaketh unto you as children...”  

  (Mishlei (Proverbs) 3:11-12) 

1. chastening:  chastisement, reproof, warning, instruction 

2. weary:  to cut yourself off, sever 

3. correction:  chastisement by words (to refute; prove to be wrong) 
4. correcteth:  (yakach) to be right (make right) 

   a. Yesha’yahu (Isaiah) 1:18 (reason: yakach) 

 B. What to do with and not to do with YHWH’s chastening. 

  1. Two things NOT TO DO: 
   a. despise:  make light of: disregard as insignificant 

   b. faint:  quit, relax (as a sign of giving up) 

  2. Two things TO DO: 

a. endure:  (hupomeno) patience to stay under, 
remain, persevere 

   b. be in subjection to:  submit to (Ya’akov (James) 

4:7) 

*Whatever correction comes from YHWH, we are to submit to it and 
not  resist it. 
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II. LUKE 9:51-56 

 A. Destroy:  (apollumi) to destroy fully 
B. Apolluon is from the Greek work apollumi, and means 

“Destroyer”.  It is one of Satan’s names - Apollyon. 

  1. Revelation 9:11 

  2. Yochanan (John) 10:10 
III. HOW DOES YHWH CORRECT, REBUKE AND CHASTEN HIS 

            CHILDREN? 

A. II Timothy 3:15-17 (Amp),  And how from your childhood you 

have had a knowledge of and been acquainted with the sacred 
writings which are able to instruct you and give you the 

understanding for salvation which comes through faith in 

Mashiach Yeshua (that is, through the leaning of the entire 

human personality on YHWH in Mashiach Yeshua  in absolute 
trust and confidence in His power, wisdom and goodness).  Every 

Scripture is YHWH-breathed - given by His inspiration - and 

profitable for instruction, for reproof and conviction of sin, for 

correction of error and discipline in obedience, and for training 

in righteousness (that is, in holy living, in conformity to YHWH’s 
will in thought, purpose and action), so that the man of YHWH 

may be complete and proficient, well-fitted and throughly 

equipped for every good work.” 

 B. II Timothy 4:1-4 
 C. I Timothy 5:20 

 D. Titus 1:9-13 

 E. Titus 2:11-15 

 
 

Jesus não disse “restaurarei minha igreja”, mas “edificarei minha igreja” 

(Mateus 16:18). Se por “restauração” da igreja queremos dizer a recuperação dos 

princípios bíblicos que como igreja tínhamos perdido ou ignorado, está tudo bem. Mas 

se ao falar da “restauração” da igreja pretendemos voltar a ser como as igrejas do 
primeiro século, estamos mal. Lembremos que muitas da igrejas do Novo Testamento 

eram bastante problemáticas. Os coríntios eram carnais. Os gálatas se voltaram à lei. 

Em Éfeso havia ameaça de divisão. Das 7 igrejas da Ásia, poucas constituem um bom 

exemplo para nós. A própria igreja de Jerusalém não queria sair de Jerusalém, e só 
prejudicava os judeus. 
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