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Maturidade Espiritual 

É muito comum vermos pessoas citando frases dizendo 

que não devemos olhar para o homem mas somente 

para Deus, fato que não é bem assim. Paulo em sua 

carta à igreja de Corinto, instruí claramente os irmãos 

lhe imitarem assim como ele imita a Cristo. 

 “Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo.” 
1 Coríntios 11:1  

Isso nos força a pensar: quem são as pessoas que 

estamos imitando? Quem tem sido nosso modelo? 

Mais do que isso, será que a nossa vida poderia ser 

imitada? Temos influenciado positivamente pessoas ao 

nosso redor? Responda agora com sinceridade: Seu 

cônjuge poderia te imitar em todas as circunstâncias? 

Se não estamos sendo dignos de imitação nem por 

nossos próximos, que dirá o Senhor olhando para 

nossas atitudes? 

Em muitos momentos não temos um comportamento 

adequado na nossa vida e inevitavelmente isso reflete 

no nosso relacionamento com Deus, Ele espera de nós 

maturidade, mas muitas vezes agimos como filhos 

imaturos, crianças aos olhos do Senhor. 

Como filhos, o que Deus espera de nós? 

Mas eu lhes digo: Amem os seus inimigos e orem por 

aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser 

filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o 

seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e 

injustos. 

Mateus 5:44-45 

 

Coisas extremamente difíceis, amar um inimigo e 

bendizer quem te persegue, mas, o texto complementa 

que se isso for feito aí que seremos considerados filhos 

do Pai que está nos céus. Em outra passagem vemos: 

Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para 

novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota 

como filhos, por meio do qual clamamos: "Aba, Pai". 

O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos 

filhos de Deus. 

Romanos 8:15-16 

 

Perceba que agora no texto em Romanos somos 

ensinados que para sermos filhos de Deus não é 

necessário nenhum tipo de obra ou merecimento, a 

salvação vem pela nossa fé em Jesus e pela graça de 

Deus nas nossas vidas, assim o Espirito Santo 

testemunha que somos filhos de Deus. 

 

Ora, isso agora causa uma certa confusão não é 

mesmo? Um texto diz que somos filhos de Deus 

praticando algumas coisas, no outro diz que o Espirito 

nos diz que somos filhos e isto basta. Afinal, é pelo 

Espírito ou por obras? 

 

Para entendermos o contexto daqui pra frente, 

precisamos saber que o significado da palavra “filho” 

na escrita grega tem significados diferentes nestes dois 

textos: 

- Em Romanos 8:15-16 a palavra usada é “téknon”, que 

quer dizer: “filho imaturo ou bebê” 

- Em Mateus 5:44-45 a palavra usada é “huios”, que 

quer dizer: “filho maduro” 

 

Creio que você já tenha entendido onde queremos 

chegar, não é mesmo? Se você quer nascer de novo, 

clame ao Espírito de Deus e se torne filho(téknon). 

Agora, quer ser um filho maduro(huios)? Aí você 

precisa obedecer aos mandamentos de Deus! Ambos 

são filhos, mas com uma diferença considerável na 

visão do Pai. 

 

Vamos avaliar um trecho maior do texto incluindo a 

descrição da palavra filho em todas as suas ocorrências 

para maior entendimento: 

Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão; 

mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, 

viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de 

Deus são filhos(huiós) de Deus. Pois vocês não receberam 

um espírito que os escravize para novamente temer, mas 

receberam o Espírito que os adota como filhos(téknon), por 

meio do qual clamamos: "Aba, Pai". O próprio Espírito 

testemunha ao nosso espírito que somos filhos(téknon) de 

Deus. Se somos filhos(téknon), então somos herdeiros; 

herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato 

participamos dos seus sofrimentos, para que também 

participemos da sua glória. Considero que os nossos 

sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória 

que em nós será revelada. A natureza criada aguarda, com 

grande expectativa, que os filhos(huiós) de Deus sejam 

revelados. 

Romanos 8:13-19 

Fazer “morrer os atos do corpo”, ou seja, deixar nosso 

jeito e nossa vontade de lado e sermos “guiados pelo 

Espírito de Deus” para fazer o que Ele quer, aí sim 

seremos filhos maduros, filhos na qual “a natureza 

aguarda, com grande expectativa, que sejam 

revelados”! Ninguém pode esperar nada de um bebê, 

na verdade o bebê que é sempre dependente de 

alguem, por isso, nada pode oferecer aos outros, nem 

mesmo ao próprio Pai. 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/5/44,45+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/rm/8/15,16+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/rm/8/13-19+
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O filho “téknon” (imaturo/bebê) é herdeiro do que 

Deus tem para a vida dele, mas ainda não pode por a 

mão em nada pois não está preparado, ainda é 

“menor”. Na minha adolescência tive um amigo muito 

próximo, a mãe dele faleceu quando ele era muito 

novo, creio que uns 6 anos de idade, e, seu pai também 

com diversos problemas de saúde veio a falecer 

quando ele tinha aproximadamente 13 anos. A 

condição de vida deles era muito boa, possuíam bens, 

um bom salário, uma casa que precisava ser 

administrada, porém, por ainda não ser maduro 

suficiente foi necessário a participação de um tutor 

para gerenciar as rendas e bens deste rapaz até que 

completasse uma idade madura e conseguisse tomar 

decisões adequadas com o que tinha de herança.  

 

Para nós é exatamente da mesma forma naquilo que 

Deus tem preparado para nós, está tudo disponível, 

mas é preciso amadurecer para ter acesso. 

 

Ser um filho maduro é parar de chorar e começar a 

ouvir o que o pai precisa. Um filho maduro para de 

pedir coisas pois não faz mais sentido, ele na verdade 

procura saber como pode agradar o seu pai, como 

pode ajudá-lo no que for preciso. O que você tem feito 

para o Senhor? O que tem contribuído com ele? 

 

No Salmo 116 o salmista diz que o Senhor o ouviu no 

dia da angustia, ele foi liberto, salvo, protegido, livre da 

morte! Quando de repente, no versículo 12 ele diz 

“Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade 

para comigo?”. Entenda, maturidade espiritual é parar 

de pedir para Deus te ajudar nos seus problemas e 

começar a pedir para Deus contar os problemas dele 

para você poder ajudar. 

 

Filho maduro é como vemos em Romanos 8:14 que 

meditamos acima, é andar em santidade através do 

Espírito de Deus, é pedir para que seja feita a vontade 

dele e não a nossa, é sair do “me dá” para “faça de 

mim”. 

 

Que este texto venha tocar sua vida para que seja uma 

pessoa digna de imitação em todas as áreas da sua vida 

através do posicionamento maduro que Deus espera 

de você. 

 

 

 

 

 

 

 
Desafio da Semana 

 

Se coloque à disposição do Senhor para aquilo que você 

está orando. Nesta semana, ore para que Ele te coloque 

para ser usado da maneira que Ele quer, e não da sua. 

 O segundo passo (e mais difícil), faça um propósito de não 

reclamar de absolutamente nada da sua vida nos próximos 

7 dias, ao final deste período, compartilhe com seu cônjuge 

como foi a experiência. 

 

Texto para meditarem juntos 

Romanos 8 


