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Mensagem passada: Refere-se ao texto trabalhado anteriormente!  

4.7-12 – Deus concedeu Graça, e repartiu dons à sua Igreja, com o 
propósito de capacitar e preparar os Santos para a obra do ministério!  

Portanto, quando temos uma Igreja equilibrada em Ministérios e 
pessoas-dons!  

Tudo isso nos leva ao propósito da Edificação: “MATURIDADE”.   



  
 

GRANDE IDEIA –  

 

“Uma Igreja se torna “madura”, quando coloca em prática os 
recursos divinos concedidos a ela” (Itamir Neves de Souza).  



Os dons concedidos por Cristo para a Igreja tem 
objetivos claros:  

1.  Aperfeiçoamento dos Santos – (versículo 12) –  

 Interessante que a palavra grega “Katartismos” – que significa aperfeiçoamento, e 
embora também seja usado para consertar as redes (Mc 1.19); Também era usado 
para restaurar um osso quebrado. (Hernandes Dias Lopes). Então 
“aperfeiçoamento” nos dá a idéia de levar os santos a se tornarem aptos para o 
desempenho de suas funções!   

Por isso, falamos na semana passada sobre os dons: “Capacitador x Executor” – 
Isso leva a Igreja a trabalhar (Servir no Reino) equilibradamente!    



Os dons concedidos por Cristo para a Igreja tem 
objetivos claros:  

1.  Desempenho do Serviço ou obra do ministério – (versículo 12b) –  

A função principal dos Pastores e Mestres, não é fazer a obra, mas treinar e cuidar 
dos crentes para fazerem a obra. Para que a membresia possa fazer a obra do 
chamado que recebeu!  Qual é o seu chamado?  

Concordo com Willian Barclay quando diz: que o trabalho na Igreja não consiste só 
na pregação e ensino, mas também no serviço prático. Precisamos exercer a 
diaconia, socorrer os necessitados, ajudar os ministérios, ver o que está faltando, 
ter sensibilidade, se você faz parte do Corpo, você ama cuidar da sua Igreja Local!    



Os dons concedidos por Cristo para a Igreja tem 
objetivos claros:  

1.  A edificação do corpo de Cristo – (versículo 12c) –  

A finalidade do exercício dos dons é a edificação do corpo de Cristo!  

Significado de Edificar – “Erguer”; “Levantar”; “construir algo”; É um verbo do latin 
“Aedifcare”  

 John Stott diz que os dons espirituais são dons para o serviço! Não para uso 
egoísta, mas, sim para o uso altruísta, isto é, para servir as pessoas.  

 Alguns textos nos ajudam: (I Cor 14.3); (Rm 14.19); (I Cor 14.12); (I Cor 14.26).     



Os dons concedidos por Cristo para a Igreja tem 
objetivos claros:  

1.  A maturidade espiritual ou semelhança com Cristo – (versículo 13) –  

 Importante ressaltar: já somos unidos Ef. 4.3; Mas, ao mesmo tempo que já somos 
unidos, devemos caminhar à saber no que cremos, e por que cremos? E do 
conhecimento do Filho de Deus;    

Portanto, nossa meta é o crescimento espiritual! Cristo é nossa vida, nossa meta, 
nossa força – (I Cor 11.1).   

Sendo assim, a Igreja precisa estar equilibrada e servindo para crescer e se parecer 
com Jesus.  

Maturidade Cristã é se parecer com Jesus, na minha vida prática!  A Igreja faz 
discípulos quando os discípulos servem no corpo de Cristo.     



Os dons concedidos por Cristo para a Igreja tem 
objetivos claros:  

1.  A estabilidade espiritual – (versículo 14) –  

Olha queridos essa questão de “Estabilidade” é complicada quando pensamos na 
nossa vida prática! Para que não mais sejamos como:  

Não sejamos mais como crianças! Naturalmente devemos ser como as crianças em 
sua humildade e inocência como disse Jesus para nossa salvação. (Mt 18.3). As 
crianças instáveis são como barquinhos em um mar tempestuoso. (I Cor 14.20).  

Não levados de um lado para o outro – um crente maduro não pode ser levado de 
um lado para o outro pelas novidades espirituais desse mercado que estamos 
vivendo, quando o assunto é “Fé”.  Não pode! (2 Tm 2.15-16).      



Os dons concedidos por Cristo para a Igreja tem 
objetivos claros:  

1.  Seguir a verdade em amor  – (versículo 15) –  

Hernandes Dias Lopes diz: “A verdade sem amor é brutalidade, mas amor sem 
verdade é hipocrisia.”   

Aquilo que os cristãos defendem e a maneira como fazem deve parecer com Jesus!   

O cristão deve levar a verdade a fim de trazer benefício espiritual aos outros, assim 
como, o amor é capaz de fazer! “Crescer em tudo naquele que é o Cabeça, Cristo”.       



Os dons concedidos por Cristo para a Igreja tem 
objetivos claros:  

1.  A cooperação espiritual  – (versículo 16) –  

Cada membro do corpo, não importa o quão insignificante parece ser, tem um 
ministério importante a exercer para o bem do corpo.    

Quando diz “cresce e edifica-se a si mesmo” é que eles crescem quando alimentam 
uns aos outros com a Palavra de Deus!  

Por  isso, que um cristão isolado não pode se ministrar sozinho, “servir sozinho”, 
cultuar sozinho! Não caia nesse pensamento, pois ele é “maligno”.        



  
 

GRANDE IDEIA –  

 

“Uma Igreja se torna “madura”, quando coloca em prática os 
recursos divinos concedidos a ela” (Itamir Neves de Souza).  



“A minha CONCLUSÃO: é que essa mensagem possa 
incomodar você, desafiar você a servir e se desenvolver no 

Corpo de Cristo”  

 


