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A MATURIDADE CRISTÃ 
Hebreus 5.11-14 

Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves. 
 

Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos a segunda porção 
em que dividimos o capítulo cinco de Hebreus. Vamos estudar um pequeno 
texto de apenas quatro versos, mas de grande importância. Vamos estudar 
Hebreus 5.11-14. E, nesse texto vamos encontrar um tema muito delicado para 
todos os cristãos. Aqui o autor nos conduz a refletirmos sobre a nossa própria 
conduta no cristianismo. Ele nos conduz a considerarmos o nosso 
desenvolvimento cristão. Esse texto nos chama a atenção para a maturidade 
que infelizmente não vemos em muitos cristãos e muitas comunidades. 

 
Quando nos entregamos a Deus, assumimos um compromisso de 

sermos fiéis a ele. Para cumprir a nossa obrigação de obedecer tudo que Jesus 
tem nos ordenado (Mateus 28:18-20), precisamos estudar para conhecer bem a 
palavra dele. Paulo disse ao seu filho na fé Timóteo:  

 

Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem 
de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade (2 
Timóteo 2:15). 

 
Pedro escreveu a discípulos espalhados em vários lugares: 
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...santificai a Cristo, como Senhor, em vosso coração, estando 
sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir 
razão da esperança que há em vós... (1 Pedro 3:15).  

 
Ser preparado para falar a outros faz parte da nossa devoção ao 

Senhor. Paulo usou uma linguagem que deve chamar a nossa atenção quando 
disse a Timóteo: 

 

Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será 
utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando 
preparado para toda boa obra (2 Timóteo 2:21).  

 
Vamos considerar o significado de sermos utensílios santificados e 

preparados para boas obras. No Antigo Testamento, achamos formas da palavra 
"preparar" usadas mais de 50 vezes em relação a coisas ou a pessoas dedicadas 
ao serviço do Senhor.  

 
A maioria dessas citações fala sobre sacrifícios, ofertas e materiais 

usados no tabernáculo ou no templo para adorar a Deus. Até as mínimas coisas 
foram cuidadosamente purificadas e preparadas para o seu uso em honra do 
Senhor. Mas, elas se referem a pessoas também. 

 
Assim cada um de nós deve ser preparado, purificado e santificado 

para honrar a Deus por meio de boas obras. Afinal, além de suas parábolas, 
Jesus também ensinou sobre a preparação na prática. Alguns dos seus discípulos 
o acompanharam constantemente, aprendendo com o Mestre. Desses, ele 
escolheu os doze apóstolos que tiveram um treinamento mais intensivo ainda. 

 
Quando procuraram alguém para tomar o lugar de Judas 

Iscariotes, escolheram entre os homens que acompanharam a Jesus durante 
todo o seu ministério (Atos 1:21-22). Os apóstolos foram especialmente 
qualificados para falarem de Jesus, conforme estudamos anteriormente (veja 
Hebreus 2:3-4). 

 
Os discípulos de Jesus Cristo, os seguidores de Jesus Cristo 

deveriam se preparar para lhe servir, especialmente para ensinar o evangelho 
aos outros. Os que não crescem espiritualmente são criticados por sua 
negligência e imaturidade espiritual conforme veremos no texto que estamos 
estudando (Hebreus 5:11-14).  

 
Quando consideramos essas recomendações e tendo esse texto à 

nossa frente, entendo que o melhor e mais simples título para esses versos é: 
 

A MATURIDADE CRISTÃ 

 
Hebreus 5.11-14 
 

INTRODUÇÃO 
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Querido amigo, a questão da maturidade cristã é um assunto de 
fundamental importância. Ao mesmo tempo, em que constatamos que muitos 
cristãos estão aquém do propósito do Senhor para suas vidas, verificamos que 
muitos querem ir além daquilo que Deus revelou em sua Palavra.  

 
É Tiago que nos chama a atenção para esse perigo, conforme 

veremos (Tg 3.1), entretanto é possível notar que Tiago destaca a importância 
de preparação e controle da língua, sempre tendo cuidado de não ultrapassar 
a palavra do Senhor (veja 2 João 9). 

 
Especificamente nos versos que vamos estudar, vemos que 

corremos o perigo da estagnação espiritual. E isso aconteceu com os hebreus, 
pois eles destinatários e leitores tinham se tornado tardios em ouvir.  

 
É possível perceber que o autor queria falar muito mais sobre o 

sacerdócio de Jesus (e voltará ao assunto no fim do capítulo 6), mas os leitores 
não estavam bem preparados, espiritualmente, para receber o ensinamento (cf. 
4:2; Tg 1:21-25). 

 
Eles não haviam crescido como o autor esperava. Já era tempo 

para serem professores, mas precisavam de ensinamento básico. Ainda 
precisavam de leite e não de alimento sólido. 

 
Por isso é que Pedro recomendou que devemos desejar a palavra 

como um recém-nascido deseja o leite maternal (1Pe 2:2). Mas, não devemos 
nos contentar com leite (1Co 3:1-3). 

 
Precisamos crescer, conhecendo e aplicando a palavra (14; cf. 

4:12) para nos tornarmos úteis nas mãos do Senhor na edificação dos nossos 
irmãos. 

 
Querido amigo, diante dessas verdades, fica claro e evidente o 

princípio que advém desse texto: 
 

SOMENTE ATINGIMOS A MATURIDADE CRISTÃ QUANDO 
PROSSEGUIMOS BEM APROVEITANDO O TEMPO DECORRIDO. 

 
Neste texto encontramos sete passos para a maturidade cristã. 

Antes de considerarmos cada um desses sete passos vamos ler o texto bíblico 
que nos revela a vontade de Deus para as nossas vidas. Diz assim a Palavra de 
Deus: 

 

11. Existe muito mais que eu gostaria de falar nestas linhas, mas 
vocês parecem não prestar atenção, portanto é difícil fazê-los 
compreender. 
12. Vocês agora já são cristãos há muito tempo e já deviam estar 
ensinando aos outros, mas ao invés disso andaram para trás, a tal 
ponto que precisam de alguém que lhes ensine completamente de 
novo, até mesmo as primeiras noções da Palavra de Deus. Vocês 
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são como criancinhas que só podem beber leite, sem idade 
suficiente para alimento sólido. 
13. E quando uma pessoa ainda está vivendo de leite, isso 
demonstra que ela ainda não foi muito longe na vida cristã, e não 
sabe muito sobre a diferença entre o certo e o errado. Ainda é um 
cristão-bebê! 
14. Vocês nunca poderão comer alimento espiritual sólido, nem 
compreender as coisas mais profundas da Palavra de Deus 
enquanto não se tornarem melhores cristãos, e não aprenderem a 
distinguir o certo do errado por meio da experiência em fazer o 
que é correto. Hebreus 5.11-14 

 
Muito bem, depois da leitura deste texto tão importante para nos 

esclarecer sobre a exigência da maturidade cristã, vamos verificar quais são 
esses sete passos que nos conduzem à vida cristã madura, que edifica e glorifica 
a Deus! 

 
O 1º passo é estar atentos para ouvir, vs. 11: 
 

11. Existe muito mais que eu gostaria de falar nestas linhas, mas 
vocês parecem não prestar atenção, portanto é difícil fazê-los 
compreender. 

 
Este verso parece muito com as palavras de Paulo em algumas das 

suas epístolas. O autor diz aqui que há muita coisa para dizer, explicar, mas os 
seus leitores ainda não tinham condição de receber novos ensinamentos, pois 
estavam atrasados.  

 
O autor conhecia muito bem a psicologia do ensino, pois percebia 

que seria difícil eles compreenderem ensinamentos mais profundos, inclusive 
sobre a pessoa e o ministério de Melquisedeque, um tipo de Jesus Cristo. 

 
Ele tinha muitas verdades e ensinos profundos da Palavra de Deus, 

mas não podia abordar a esses leitores, porque se tornaram tardios no 
aprendizado. Os grandes mestres sempre deixam de transmitir certos ensinos 
quando notam que os seus alunos não estão em condições de recebê-los.  

 
Os leitores desta epístola já tinham tido tempo suficiente para 

receber todo o conselho da Palavra de Deus. Porém, não tendo aproveitado 
sabiamente o tempo e as oportunidades para crescerem espiritualmente, 
estavam agora sem condições de receberem as grandes e novas verdades da 
Palavra de Deus. 

 
O 2º passo é usar o tempo para nos tornarmos mestres, vs. 12: 
 

12. Vocês agora já são cristãos há muito tempo e já deviam estar 
ensinando aos outros, mas ao invés disso andaram para trás, a tal 
ponto que precisam de alguém que lhes ensine completamente de 
novo, até mesmo as primeiras noções da Palavra de Deus. Vocês 



 

      

 

5 
 

são como criancinhas que só podem beber leite, sem idade 
suficiente para alimento sólido. 

 
Há em nossas igrejas hoje muitos que estão de mente e coração 

raquíticos, que não chegaram a se desenvolver, a ponto de desconhecerem 
muitas verdades e riquezas do tesouro da Palavra de Deus.  

 
Quando deveriam ser mestres, são ainda alunos do primário, ou do 

pré-primário, recebendo rudimentos, ensinos bem elementares. 
 
Devemos lembrar que Deus não quer servos despreparados 

ensinando além do seu conhecimento:  
 

Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que 
havemos de receber maior juízo (Tiago 3:1).  

 
Tomando esses versículos juntos, percebemos que Tiago não está 

dissuadindo os cristãos do trabalho importante de ensinar a palavra.  
 
Querido amigo, aqui vemos o grande problema do atraso. Que 

grande prejuízo temos e causamos aos outros quando não acompanhamos o 
desenvolvimento espiritual com o tempo e com as oportunidades.  

 
O que você acha de uma pessoa que continua bebendo leite, 

somente leite, quando já tem uma idade adulta, quando deveria estar se 
alimentando bem, saboreando uma comida melhor, mais rica, e mais adequada 
para a sua idade? Você concluiria imediatamente que tal pessoa estaria 
sofrendo algum tipo de enfermidade. Não era uma pessoa de saúde normal. Não 
é verdade? Trata-se de uma pessoa doente.  

 
Nós podemos dizer a mesma coisa em relação a um crente que 

apesar dos anos que tem de evangelho e de conversão, ainda continua 
recebendo o leite como alimento. Está doente, por certo. O que diria o pai se 
depois de cinco ou dez anos de escola o filho continuasse ainda no ABC, ou no 
bê a bá, do primeiro ano? Seria normal isto? Não suscitaria qualquer dúvida 
sobre o estado mental da pessoa, sobre a sua inteligência, ou sobre o grau do 
seu QI, certamente.  

 
E o que se pode dizer de um crente que depois de muitos anos de 

convertido ainda se acha no mesmo grau de conhecimento rudimentar do 
primeiro ano? O Senhor exorta, encoraja e estimula, aqui neste texto, como em 
outras passagens a que esses cristãos prossigam para a maturidade, para a vida 
adulta. 

 
O 3º passo é estar capacitados a dispensar a repetição do 

ensino, vs. 12: 
 

12. Vocês agora já são cristãos há muito tempo e já deviam estar 
ensinando aos outros, mas ao invés disso andaram para trás, a tal 



 

      

 

6 
 

ponto que precisam de alguém que lhes ensine completamente de 
novo, até mesmo as primeiras noções da Palavra de Deus. Vocês 
são como criancinhas que só podem beber leite, sem idade 
suficiente para alimento sólido. 

 
 
Para entendermos o que o autor está dizendo poderíamos fazer 

uma pergunta: Como é que ele poderia prosseguir nos ensinamentos mais 
profundos, como ele poderia prosseguir falando sobre o sacerdócio de Cristo, 
como ele poderia usar a figura de Melquisedeque para mostrar aos seus leitores 
o significado do sacerdócio de Cristo? Se seus leitores já não tinham mais desejo 
de estudar, de se aprofundar, de experimentar as verdades divinas, como ele 
poderia prosseguir? 

 
Ao invés de ir em frente, os hebreus tinham se tornado temerosos, 

e preocupados com as perseguições e dificuldades que a fé em Cristo lhes 
proporcionava. Já não eram crentes novos, mas deixaram de caminhar rumo à 
maturidade e agora necessitavam novamente de que alguém lhes ensinasse 
novamente as verdades básicas do evangelho.  

 
A expressão “oráculos de Deus” (conf. At 7.38 e Rm 3.2) refere-se 

às doutrinas básicas da fé cristã, que estudaremos nos versos 1 a 3 do capítulo 
seis. 

 
O 4º passo é alimentar-se com alimento sólido ao invés de leite, 

vs. 12: 
 

12. Vocês agora já são cristãos há muito tempo e já deviam estar 
ensinando aos outros, mas ao invés disso andaram para trás, a tal 
ponto que precisam de alguém que lhes ensine completamente de 
novo, até mesmo as primeiras noções da Palavra de Deus. Vocês 
são como criancinhas que só podem beber leite, sem idade 
suficiente para alimento sólido. 

 
Quando o autor diz que seus leitores ainda precisavam de leite, 

ele está comparando-os com crianças, com um nenê, com uma criancinha que 
ainda não consegue falar. Pelo fato de que conheciam apenas o bê-á-bá da fé 
cristã não podiam transmiti-la, não podiam ser mestres. 

 
O 5º passo é ser experiente na palavra da justiça, vs. 13: 
 

13. E quando uma pessoa ainda está vivendo de leite, isso 
demonstra que ela ainda não foi muito longe na vida cristã, e não 
sabe muito sobre a diferença entre o certo e o errado. Ainda é um 
cristão-bebê! 

 
É muito bom quando viajamos e encontramos igrejas em algumas 

cidades, onde os crentes são muito bem alimentados com a Palavra de Deus. 
São os amadurecidos, crescidos na fé e no conhecimento de Cristo. Devemos 
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dar graças a Deus por estas igrejas e pelos seus obreiros que as ensinam. Mas, 
do outro lado, temos encontrado outras, onde se percebe a falta de 
crescimento.  

 
São verdadeiros jardins de infância, onde as crianças ainda estão 

se debatendo com a questão do ABC. Não compreenderam a doutrina, não se 
desenvolveram na palavra da justiça. 

 
O 6º passo é ser espiritualmente adulto, vs. 14: 
 

14. Vocês nunca poderão comer alimento espiritual sólido, nem 
compreender as coisas mais profundas da Palavra de Deus 
enquanto não se tornarem melhores cristãos, e não aprenderem a 
distinguir o certo do errado por meio da experiência em fazer o 
que é correto. 

 
Querido amigo, esses hebreus não eram experientes, e, a falta de 

compreensão espiritual era devido à falta de experiência espiritual. Ora, essa 
verdade comprova que não devemos apenas saber e conhecer todas as doutrinas 
e tê-las memorizadas em nossas mentes.  

 
É necessário experiência, é necessário vivência na Palavra; é 

necessário discernimento. Pelas palavras deste verso, vemos a importância da 
maturidade. Quando se atinge este estado de maturidade há pouco perigo de a 
pessoa se enganar com as coisas erradas, pois sabe discernir tudo, sabe fazer 
diferença entre o bem e o mal, e isso é muito importante. 

 
Uma criancinha não conhece os perigos a que está exposta. Pode 

pôr a mão no fogo, pode pegar um utensílio quente, pode pôr a mão numa 
tomada, enfim ... por quê? Porque não tem experiência. A criancice na vida 
cristã também é assim diante de grandes riscos: não sabe fazer diferença entre 
o que é seguro e o que é perigoso. 

 
O 7º passo é ser bem exercitado para discernir o bem ou o mal, 

vs. 14: 
 

14. Vocês nunca poderão comer alimento espiritual sólido, nem 
compreender as coisas mais profundas da Palavra de Deus 
enquanto não se tornarem melhores cristãos, e não aprenderem a 
distinguir o certo do errado por meio da experiência em fazer o 
que é correto. 

 
Aqui, neste verso vemos que o que torna um crente adulto e sábio 

é a prática da Palavra de Deus: Pela prática da tem suas faculdades exercitadas 
para discernir não somente o bem, mas também o mal. Esse exercício prático 
pressupõe obediência e submissão à Palavra. Só teremos discernimento quando 
nos dispusermos a cumprir os princípios da Palavra de Deus. 
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CONCLUSÃO 

 
Querido amigo, o que vimos neste texto é um relato triste de uma 

situação que ainda hoje se repete. Diante das pressões, semelhantemente aos 
solos da parábola do semeador, os hebreus estavam voltando a vida passada.  

 
Você lembra do texto da parábola? O que foi semeado em solo 

rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria; mas não tem 
raiz em si mesmo, sendo, antes, de pouca duração; em lhe chegando a angústia 
ou na perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza.  

 
Assim estava acontecendo com os hebreus. Eles já tinham vivido 

um tempo suficiente para que fossem espiritualmente maduros, isto é, fossem 
até capazes de ensinar outros, mas, em vez disso, deixaram de crescer em 
conhecimento e experiência.  

 
Assim, eles não capazes de entender o mais profundo ensino 

cristão, somente entendiam as coisas simples do evangelho, o “leite” da 
palavra.  

 
Querido amigo, minha oração é que você valorize o que tem 

aprendido e se exercite em sua vida espiritual, buscando o discernimento não 
somente identificando o bem, mas identificando e evitando o mal.  

 
Que o Senhor Deus te abençoe. Um abraço. 
 
Até o próximo programa! 
 

Fonte: Programa Através da Bíblia – Rádio Transmundial. 
Link: https://www.transmundial.com.br/podcasts/a-maturidade-crista/ 

https://www.transmundial.com.br/podcasts/a-maturidade-crista/

