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TEMA: O CRISTÃO E SUA RESPONSABILIDADE 
 

TEXTO: Leia - 1 Coríntios 3.12-17. 

 

RESUMO DA MENSAGEM: A vida cristã precisa ser encarada e vivida com responsabilidade. Um dia 

todos os salvos hão de prestar contas diante do Tribunal de Cristo. Todas as suas obras, boas ou más, 

serão reveladas e julgadas. Paulo diz no verso 12 que existem seis tipos de obras e estas serão testadas 

no fogo. Outro ponto importante que vemos neste texto, é que a obra é feita aqui na terra e que essa 

obra deve permanecer. Você precisa ser fiel nas obras de Deus até o fim. Madeira, feno e palha, são 

obras que quando passarem pela prova de fogo de Deus, serão destruídas. Essas obras apontam para 

o que é perecível, que não é eterno, aponta principalmente para o dinheiro. Não tenha como 

prioridade máxima ganhar dinheiro, trabalhar como um escravo e viver sempre sem tempo para o que 

de fato é importante para Deus. Agora vamos falar das obras eternas, todas essas passam pelo fogo e 

ficam ainda mais purificadas: 1- OBRAS DE OURO: O ouro fala daquilo que é eterno e de maior valor. 

Por isso, o ouro aponta para Deus. Obras de ouro falam daquilo que eu faço para Deus. A melhor 

maneira de agradarmos a Deus é através da santificação. 2- OBRAS DE PRATA: A prata aponta para 

redenção, a igreja e a salvação. A segunda obra que temos que praticar, que gera um tesouro no céu, 

são as obras de salvação e nossa vida de comunhão dentro de igreja. As Casas de Paz e as Células são 

instrumentos para alcançarmos os perdidos. 3- OBRAS DE PEDRAS PRECIOSAS: As pedras preciosas 

representam as famílias. Isso mostra que a família deve permanecer em nosso coração. A terceira obra 

que será provada no fogo no Tribunal de Cristo é a maneira como você se comportou dentro da sua 

família. Obras de Ouro fala da minha santidade diante de Deus; as de Prata da minha vida como Igreja 

de ganhar almas e a maneira como eu me dedica a obra o Senhor e a Obra de Pedras Preciosas fala de 

como eu cuido da família que Deus confiou na minha mão. Deus te abençoe! 
 

ORAÇÃO: Vamos orar e pedir a Deus para termos em nossas vidas Obras que são eternas. 

OFERTA: Não recolha a oferta sem antes orar pelos ofertantes e abençoa-los no Nome de Jesus! 
 

FIQUE LIGADO NA AGENDA JERUEL 

• TADEL - Domingo, 22 de Abril, às 9:15hs. Venha Participar! 

• TREINAMENTO DAS CASAS DE PAZ – Domingo, 22 de Abril, às 9:15hs. Com a 2ª lição. Você que é Semeador não pode faltar!  

• CULTO DE CELEBRAÇÃO – Domingo, 22 de Abril. Às 18:00hs, Redes Azul e Vermelha. Às 20:00hs, Redes Verde e 

Amarela.   

• CURSO DAS ÁGUAS – Domingo, 22 de Abril, no TADEL. Estamos na Lição 5. A TURMA JÁ ESTÁ FECHADA! 

• ALMOÇO – Domingo, 22 de Abril, a partir das 12hs, no Templo na Igreja. Ingressos à venda com seu líder de célula. 

Valor do ingresso R$ 15,00. 

TEMPO PARA DEUS - Certa feita um grupo de seminaristas foi fazer uma prova de uma única 
questão: Fale sobre Deus e sobre o diabo. Foi-lhes dado alunos 60 minutos para responder. Um deles 
pegou uma folha e começou a escrever sobre Deus. Dissertou sobre suas maravilhas, sua obra, seu 
Filho, sobre a salvação. E o fez de maneira tão apaixonada que, não atentando para o relógio, 
passaram-se 59 minutos. Quando o professor alertou que faltava apenas um minuto, o jovem escreveu 
no rodapé da página: – FIQUEI TÃO ENVOLVIDO COM DEUS, QUE NÃO TIVE TEMPO PARA SATANÁS. 
Apesar de não ter cumprido o que lhe foi solicitado, sua dissertação foi considerada a melhor de todas. 

CLAMOR PELAS CASAS DE PAZ 

“Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: Paz seja nesta casa! Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a 

vossa paz.” (Lc 10.5,6a) 
 

Faça um clamor de oração com toda a célula pelas nossas Casas de Paz. 


