
ESTUDO  BÍBLICO 

 



1. Por que somos exortados a ser pacientes? 



Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita,  
para que sejais perfeitos e completos,  

sem faltar em coisa alguma. 
 

Tiago 1:4 



2. Como nos manda Cristo que sejamos? 



Sede vós pois perfeitos,  
como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. 

 
Mateus 5:48 



3. Em quem somos perfeitos? 



E estais perfeitos nele,  
que é a cabeça de todo o principado e potestade; 

 
Colossenses 2:10 



4. Depois de aceitar a Cristo, que devemos fazer? 



Por isso,  
deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, 

prossigamos até à perfeição,  
não lançando de novo o fundamento do arrependimento 

 de obras mortas e de fé em Deus, 
 

Hebreus 6:1 



5. Em que deve crescer o cristão? 



Antes crescei na graça e conhecimento  
de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.  

A ele seja dada a glória, assim agora,  
como no dia da eternidade. Amém. 

 
2 Pedro 3:18 



6. Como pode alguém crescer em graça? 



E todos nós  
recebemos também da sua plenitude, 

e graça por graça. 
 

João 1:16 



E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, 
acrescentai à vossa fé a virtude,... a ciência...,  
a temperança..., a paciência..., a piedade...,  

o amor fraternal.., a caridade. 
 

2 Pedro 1:5-8 



7. Por que quer Cristo que haja esse crescimento 
em Seus seguidores e até que ponto devem crescer? 



Para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, 
sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante,  

mas santa e irrepreensível. 
 

Efésios 5:27 



8. O que fará o cristão crescer? 



Desejai afetuosamente,  
como meninos novamente nascidos,  

o leite racional, não falsificado,  
para que por ele vades crescendo; 

 
1 Pedro 2:2 



9. A fim de crescer pela Palavra de Deus,  
que é preciso ser feito? 



Achando-se as tuas palavras, logo as comi,  
e a tua palavra foi para mim o gozo e alegria  

do meu coração; porque pelo teu nome sou chamado,  
ó Senhor Deus dos Exércitos. 

 
Jeremias 15:16 



Escondi a tua palavra no meu coração,  
para eu não pecar contra ti. 

 

A palavra de Cristo habite em vós abundantemente,  
em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos  
uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, 

cantando ao Senhor com graça em vosso coração. 
 

Salmos 119:11 / Colossenses 3:16 



10. Que torna então para o crente a Palavra de Deus? 



Achando-se as tuas palavras, logo as comi,  
e a tua palavra foi para mim o gozo e alegria  

do meu coração; porque pelo teu nome sou chamado,  
ó Senhor Deus dos Exércitos. 

 
Jeremias 15:16 



11. Para que serve as Escrituras Sagradas? 



Toda a Escritura é divinamente inspirada,  
e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir,  

para instruir em justiça; 
Para que o homem de Deus seja perfeito,  

e perfeitamente instruído para toda a boa obra. 
 

2 Timóteo 3:16,17 



12. Como pode ser suprida a falta de sabedoria? 



E, se algum de vós tem falta de sabedoria,  
peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente,  

e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. 
 

Tiago 1:5 



13. Em quantas coisas podemos pedir o auxílio de Deus? 



Não estejais inquietos por coisa alguma; 
antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas  

diante de Deus pela oração e súplica,  
com ação de graças. 

 
Filipenses 4:6 



14. Que é prova de perfeição? 



Porque todos tropeçamos em muitas coisas. 
Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito,  

e poderoso para também refrear todo o corpo. 
 

Tiago 3:2 



15. Qual é o vínculo da perfeição? 



E, sobre tudo isto,  
revesti-vos de amor,  

que é o vínculo da perfeição. 
 

Colossenses 3:14 



Segui a paz com todos, e a santificação, 
sem a qual ninguém verá o Senhor; 

 
Hebreus 12:14 



16. Que testemunho nos deixa o apóstolo Paulo  
sobre a sua busca da perfeita estatura de Cristo? 



Irmãos, quanto a mim,  
não julgo que o haja alcançado; mas uma coisa faço,  
e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam,  

e avançando para as que estão diante de mim, 
Prossigo para o alvo, pelo prêmio  

da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. 
 

Filipenses 3:13,14 



17. Como quer Deus que sejamos? 



E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo;  
e todo o vosso espírito, e alma, e corpo,  

sejam plenamente conservados irrepreensíveis  
para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 

 
1 Tessalonicenses 5:23 



18. Aqueles que vivem no espírito do Cristo  
irrepreensível pode viver em pecado? 



Qualquer que permanece nele não peca;  
qualquer que peca não o viu nem o conheceu. 

 
1 João 3:6 



19. Antes do retorno de Cristo à Terra, os santos  
atingirão a perfeita estatura de Cristo,  

abandonando a prática do pecado? 



Estes são os que não estão contaminados com mulheres; 
porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro  

para onde quer que vá. Estes são os que dentre os  
homens foram comprados como primícias para Deus  

e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano; 
porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. 

 

Apocalipse 14:4,5 
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