
:: PALAVRA:: 
 Lâmpada para os meus pés é tua palavra,  
e luz para o meu caminho. SALMO 119:105 

 

Igreja 
_______________________________________________________________________________________ 

 

AMADURECIMENTO 

 

Você tem percebido que a igreja esta amadurecendo? Esta em um crescimento constante! Os cultos estão em 

um outro nível, as ministrações estão falando de coisas mais altas, sobre o santíssimo lugar, sobre promessas. 

Os louvores estão chegando em lugares altos, as danças tem sido proféticas. Pois tem sido um celeiro de 

bênçãos! 

 

A igreja esta crescendo em tamanho em estrutura em todos os sentidos. As pessoas estão crescendo, lares sendo 

restaurados, curas, libertações, batismos, famílias constituídas, outros prosperando, casamentos, nascimentos, 

promoções, compra de casas carros empregos novos, empresas sendo abertas o SENHOR tem enviado pessoas 

de vários lugares para se ajuntar e somar. Glória ao Eterno e Todo Poderoso JESUS! 

 

Porque estou falando isso; A IGREJA ESTA AVANÇANDO! É que, quando olhamos para o lado, pessoas que 

estão muito próximas não esta acompanhando o avançar da igreja e vemos essas pessoas ficando para traz e isso 

gera desanimo pois ela ve a igreja vivendo algo que ela não esta vivendo e nem sabe se quer viver ou nem 

acredita nisso. Olha o que diz Hebreus 5:11-14 Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de 

explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser 

mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. 

Estão precisando de leite, e não de alimento sólido! Quem se alimenta de leite ainda é criança, e não tem 

experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, 

tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. É você esta pessoa? É você que esta ficando para 

traz? 

 

Por que vem as palavras duras vem o caldo grosso, e você entorta a boca por que quer leitinho! Até que idade 

você vai ficar tomando leite? A criança tem fases na vida dela chega uma hora que ela precisa ser desmamada! 

Depois ela precisa mastigar algumas coisas, ai vem escola, vem faculdade, vem trabalho vem responsabilidade 

vem sustentar uma família. Provérbios 1:22 "Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua 

inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando 

desprezarão o conhecimento? PRECISAMOS CRESCER, AMADURECER! 

 

ICor. 13 Paulo diz; “Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, 

mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino” TEM GENTE QUE JÁ ERA PRA 

ESTA SUSTENTANDO UMA FAMILIA E ESTA DEBAIXO DA SAIA DA MÃE DEPENDENDO DO PAI 

FUGINDO DA RESPONSABILIDADE DE SUSTENTAR UMA FAMILIA POR MEDO. MAIS SEU PAI 

NÃO TEVE MEDO E TE SUSTENTA COM TODO O SUOR DO ROSTO. Até quando você vai ficar deitado, 

preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Provérbios 6:9 

 

Estamos vendo a igreja avançando e crianças espirituais se comportando como adultos e adultos como crianças. 

PESSOAS QUE JÁ ERAM PRA ESTAR EM UM OUTRO NIVEL TENDO QUE SENTAR E RECEBER OS 

ANTIGOS CONSELHOS E PESSOAS QUE ACABARAM DE CHEGAR ACONSELHANDO. Dar o mesmo 

conselho para a mesma pessoa cansa!Não é verdade?!  

 

Esta  alguns deitado no seu sono! Efésios 5:14 Por isso diz: Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os 

mortos, e Cristo te esclarecerá. O ano em breve será passado! Só que muitos querem repetir e estudar a mesma 

série. Porém aqueles que estão entendendo o que Jesus esta fazendo, não será apenas um passado, mais sim um 

tempo de semeadura e colheita, para os anos vindouros! 

 

O SENHOR te espera Crescendo a cada dia! Quem quer avançar começa a buscar as coisas do alto! Quem quer 

permanecer olha para as pessoas e acha que elas lhes viraram as costas, mais a verdade é que quem permanece 

e não anda a única visão que ele tem do outro é as costas pois é o que sobra pra quem fica para trás. 

 

A Bíblia fala que Zaqueu Correu na Frente! Corra, Cresça, Amadureça! 
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