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Tema Geral:
O DESENVOLVIMENTO DO REINO DE DEUS NA VIDA CRISTÃ E NA 

VIDA DA IGREJA

Mensagem #7
Ser vigilante na vida e fiel no serviço

Leitura B��blica: Mt 25:4, 9-10, 14-15, 20-23

I. Para vida precisamos de azeite, o Espírito de Deus, e do Seu encher, para que 
possamos viver a vida de uma virgem para o testemunho do Senhor - Mt 25:4, 9-
10:

Mt 25:4 as prudentes, pore�m, levaram azeite nas vasilhas, juntamente com as suas la�mpadas.

Mt 25:9 Mas as prudentes responderam: Para que na�o nos falte a no� s e a a vo� s, ide antes aos que o 
vendem, e comprai-o para vo� s mesmas.

Mt 25:10 E, enquanto elas foram comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com 
ele para as bodas; e fechou-se a porta.

A. "Naquele tempo, o reino dos ce�us sera�  semelhante a dez virgens que, tomando as suas 
la�mpadas, sa��ram ao encontro do noivo" - Mt 25:1:

Mt 25:1 Naquele tempo, o reino dos ce�us sera�  semelhante a dez virgens que, tomando as suas 
la�mpadas, sa��ram ao encontro do noivo.

1. As virgens representam os crentes, vistos sob o ponto de vista da vida - 2Co 11:2.
2Co 11:2 Pois sinto ciu� mes de vo� s com ciu� me de Deus; porque vos desposei com um so�  

esposo a fim de vos apresentar como virgem pura a Cristo.

2. Os crentes, que sa�o o povo do reino, sa�o como virgens castas, sustentando o 
testemunho do Senhor (a la�mpada) nesta era tenebrosa e saindo do mundo ao 
encontro do Senhor; para tanto, precisam na�o somente do habitar interior do 
Esp��rito Santo, mas tambe�m ser enchidos com Ele.

3. As la�mpadas representam o esp��rito dos crentes (Pv 20:27), que conte�m o Esp��rito 
de Deus como azeite (Rm 8:16):

Pv 20:27 O esp��rito do homem e�  a la�mpada do SENHOR, a qual esquadrinha todo o mais 
��ntimo do corpo.

Rm 8:16 O pro� prio Esp��rito testifica com o nosso esp��rito que somos filhos de Deus.

a. Os crentes irradiam a luz do Esp��rito de Deus do interior do seu esp��rito; a 
fim de que a luz divina brilhe nas partes interiores do homem, o Esp��rito de 
Deus como o azeite deve saturar (mesclar-se) com o esp��rito do homem 
como o pavio (Rm 8:16) e "queimar" junto com o esp��rito do homem (Rm 
12:11).

Rm 8:16 O pro� prio Esp��rito testifica com o nosso esp��rito que somos filhos de 
Deus.

Rm 12:11 Na�o sejais preguiçosos no zelo, mas sede fervorosos no esp��rito, 
servindo ao Senhor;

b. Assim, os crentes tornam-se a luz do mundo e resplandecem como la�mpada 
nas trevas desta era (Mt 5:14-16; Fp 2:15-16), sustentando o testemunho do 
Senhor para a glorificaça�o de Deus.

Mt 5:14 Vo� s sois a luz do mundo. Na�o se pode esconder uma cidade situada 
sobre um monte;

Mt 5:15



nem se acende uma la�mpada e se coloca debaixo do alqueire, mas no 
candeeiro e ilumina todos os que esta�o na casa.

Mt 5:16 Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas 
boas obras e glorifiquem vosso Pai que esta�  nos ce�us.

Fp 2:15 para que sejais irrepreensiveis e puros, filhos de Deus sem defeito no 
meio de uma geraça�o corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis 
como luzeiros no mundo,

Fp 2:16 expondo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu possa me 
gloriar de que na�o corri em va�o nem laborei em va�o.

4. As virgens prudentes levaram azeite nas vasilhas, juntamente com as suas 
la�mpadas - Mt 25:4:

Mt 25:4 as prudentes, pore�m, levaram azeite nas vasilhas, juntamente com as suas 
la�mpadas.

a. O homem e�  um vaso feito para Deus (Rm 9:21, 23-24) e a sua personalidade 
esta�  na alma; portanto, as vasilhas em Mateus 25:4 representam as almas dos 
crentes.

Rm 9:21 Ou na�o tem o oleiro autoridade sobre o barro, para da mesma massa 
fazer um vaso para honra e outro para desonra?

Rm 9:23 a fim de que tambe�m desse a conhecer as riquezas da Sua glo� ria em 
vasos de miserico� rdia, que de antema�o preparou para glo� ria,

Rm 9:24 os quais somos no� s, a quem tambe�m chamou, na�o so�  dentre os judeus, 
mas tambe�m dentre os gentios?

Mt 25:4 as prudentes, pore�m, levaram azeite nas vasilhas, juntamente com as 
suas la�mpadas.

b. As cinco virgens prudentes na�o somente te�m azeite em suas la�mpadas, mas 
tambe�m o levam nas vasilhas; o fato de terem azeite nas la�mpadas significa 
que o Esp��rito de Deus habita no seu esp��rito (Rm 8:9, 16), e o fato de 
levarem azeite na vasilha significa que te�m o Esp��rito de Deus enchendo e 
saturando a sua alma (cf. 1Pe 2:25; Hb 13:17).

Rm 8:9 Vo� s, pore�m, na�o estais na carne, mas no esp��rito, se, de fato, o Esp��rito 
de Deus habita em vo� s. Mas se algue�m na�o tem o Esp��rito de Cristo, 
esse na�o e�  Dele.

Rm 8:16 O pro� prio Esp��rito testifica com o nosso esp��rito que somos filhos de 
Deus.

1Pe 2:25 Porque e� reis como ovelhas desgarradas; agora, pore�m, retornastes ao 
Pastor e Supervisor da vossa alma.

Hb 13:17 Obedecei aos que vos lideram e sede submissos a eles, pois velam 
pelas vossas almas como quem prestara�  contas, para que façam isso 
com alegria e na�o gemendo, o que na�o vos seria proveitoso.

c. A palavra comprar em Mateus 25:9 indica que deve-se pagar um preço; para 
encher-nos do Esp��rito Santo ha�  um custo, como renunciar ao mundo, lidar 
com o ego, amar o Senhor acima de todas as coisas e considerar tudo como 
perda por amor a Cristo; se na�o pagarmos esse preço hoje, teremos de paga� -
lo apo� s a nossa ressurreiça�o - cf. Ap 3:18; 2Co 5:10.

Mt 25:9 Mas as prudentes responderam: Para que na�o nos falte a no� s e a a vo� s, 
ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vo� s mesmas.

Ap 3:18 Aconselho-te que compres de Mim ouro refinado pelo fogo para que 
enriqueças, vestes brancas para que te vistas e na�o seja manifesta a 
vergonha da tua nudez, e col��rio para que unjas os olhos, a fim de que 
vejas.

2Co 5:10 Pois e�  necessa� rio que todos no� s sejamos manifestados diante do 
tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal 
que tiver feito por meio do corpo.

d. Nossa necessidade urgente e�  ganhar mais do Esp��rito como a consumaça�o do 
Deus Triu� no processado, viver uma vida de comprar uma porça�o extra do 
Esp��rito para saturar todo o nosso ser - Mt 25:9; cf. Dn 5:27.

Mt 25:9



Mas as prudentes responderam: Para que na�o nos falte a no� s e a a vo� s, 
ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vo� s mesmas.

Dn 5:27 TEQUEL: Pesado foste na balança e achado em falta.

B. Todos os dias devemos ser vigilantes, pagando o preço para comprar o Esp��rito como o 
azeite dourado para que possamos suprir as igrejas com o Esp��rito para o testemunho de 
Jesus e sermos recompensados pelo Senhor para participarmos nas bodas do Cordeiro - 
Mt 25:9-10; Ap 3:18; Zc 4:6, 12-14; Jz 9:9:

Mt 25:9 Mas as prudentes responderam: Para que na�o nos falte a no� s e a a vo� s, ide antes aos 
que o vendem, e comprai-o para vo� s mesmas.

Mt 25:10 E, enquanto elas foram comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas 
entraram com ele para as bodas; e fechou-se a porta.

Ap 3:18 Aconselho-te que compres de Mim ouro refinado pelo fogo para que enriqueças, 
vestes brancas para que te vistas e na�o seja manifesta a vergonha da tua nudez, e 
col��rio para que unjas os olhos, a fim de que vejas.

Zc 4:6 Prosseguiu ele e me disse: Esta e�  a palavra do SENHOR a Zorobabel: Na�o por força 
nem por poder, mas pelo meu Esp��rito, diz o SENHOR dos Exe�rcitos.

Zc 4:12 Tornando a falar-lhe, perguntei: que sa�o aqueles dois raminhos de oliveira que esta�o 
junto aos dois tubos de ouro, que vertem de si azeite dourado?

Zc 4:13 Ele me respondeu: Na�o sabes que e�  isto? Eu disse: na�o, meu senhor.

Zc 4:14 Enta�o, ele disse: Sa�o os dois ungidos, que assistem junto ao Senhor de toda a terra.

Jz 9:9 Pore�m a oliveira lhes respondeu: Deixaria eu o meu o� leo, que Deus e os homens em 
mim prezam, e iria pairar sobre as a� rvores?

1. Temos de amar o Senhor acima de todas as coisas, tendo os nossos olhos abertos 
para ver a Sua preciosidade suprema - Mt 22:37; Fp 3:8; 1Pe 2:4, 6-7; 1:19.

Mt 22:37 Respondeu-lhe Jesus: "Amara� s o Senhor teu Deus de todo o teu coraça�o, de 
toda a tua alma e de toda a tua mente."

Fp 3:8 E mais ainda: tambe�m considero tudo como perda, por causa da sublimidade 
do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por causa de quem sofri a 
perda de todas as coisas e as considero como refugo, para ganhar Cristo

1Pe 2:4 Aproximando-vos Dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas para Deus 
eleita e preciosa.

1Pe 2:6 Pois esta�  na escritura: Eis que ponho em Sia�o uma pedra angular, eleita e 
preciosa; e quem nela crer na�o sera� , de modo algum, envergonhado.

1Pe 2:7 Para vo� s, portanto, os que credes, e�  a preciosidade; mas, para os que na�o 
cre�em, "A pedra que os construtores rejeitaram, essa tornou-se a principal 
pedra, angular"

1Pe 1:19 Mas com o sangue precioso, como de um Cordeiro sem defeito e sem ma�cula, 
o sangue de Cristo,

2. Temos de considerar tudo como perda por causa de Cristo para O ganhar mos, 
sermos achados Nele e O conhecermos - Fp 3:7-10.

Fp 3:7 Mas as coisas que para mim eram ganho, passei a considerar perda por causa 
de Cristo.

Fp 3:8 E mais ainda: tambe�m considero tudo como perda, por causa da sublimidade 
do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por causa de quem sofri a perda 
de todas as coisas e as considero como refugo, para ganhar Cristo

Fp 3:9 e ser achado Nele, na�o tendo minha pro� pria justiça, que procede da lei, mas a 
que e�  mediante a fe�  em Cristo; a justiça que procede de Deus, baseada na fe� ;

Fp 3:10 para conhece� -Lo, e o poder da Sua ressurreiça�o, e a comunha�o dos Seus 
sofrimentos, sendo conformado a�  Sua morte,

3. Temos de desfrutar do Senhor na Palavra todos os dias de manha�  cedo para termos 
um novo começo todos os dias - Sl 119:147-148.

Sl 119:147 Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo; na tua palavra, espero confiante.

Sl 119:148 Os meus olhos antecipam-se a� s vig��lias noturnas, para que eu medite nas 
tuas palavras.

4. Temos de lidar completamente com os pecados - 1Jo 1:7, 9.
1Jo 1:7



Mas se andarmos na luz, como Ele esta�  na luz, temos comunhao uns com os 
outros, e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo pecado.

1Jo 1:9 Se confessarmos os nossos pecados, Ele e�  fiel e justo para nos perdoar os 
pecados e nos purificar de toda injustiça.

5. Temos de permanecer em comunha�o com o Senhor diariamente e de hora em hora 
-1Jo 1:6; 2Co 13:14.

1Jo 1:6 Se dissermos que mantemos comunha�o com Ele e andarmos nas trevas, 
mentimos e na�o praticamos a verdade.

2Co 13:14 A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunha�o do Esp��rito 
Santo sejam com todos vo� s.

6. Temos de remir o nosso tempo e usar nossa energia para ser saturados e 
permeados com a Palavra santa de Deus - 2Tm 3:16-17; Cl 3:16.

2Tm 3:16 Toda a Escritura e�  soprada por Deus e u� til para o ensino, para a repreensa�o, 
para a correça�o, para a educaça�o na justiça,

2Tm 3:17 a fim de que o homem de Deus seja completo, plenamente equipado para 
toda boa obra.

Cl 3:16 Habite ricamente em vo� s a palavra de Cristo, em toda a sabedoria, ensinando-
vos e admoestando-vos mutuamente com salmos, hinos e ca�nticos espirituais, 
cantando a Deus com graça em vossos coraço� es.

7. Temos de ser vigilantes, estarmos alertas, com a nossa vida de oraça�o, remindo o 
nosso tempo para orar - Ef 6:18; Dn 6:10; Cl 4:2.

Ef 6:18 por meio de toda oraça�o e su� plica, orando em todo tempo em esp��rito e para 
isto vigiando com toda perseverança e su� plica por todos os santos.

Dn 6:10 Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa 
e, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusale�m, tre�s 
vezes por dia, se punha de joelhos, e orava, e dava graças, diante do seu Deus, 
como costumava fazer.

Cl 4:2 Perseverai na oraça�o, vigiando nela com aço� es de graças,

8. Temos de remir o tempo nestes dias maus para sermos cheios no esp��rito falando 
uns aos outros com salmos, hinos e ca�nticos espirituais, dando sempre graças ao 
Senhor por tudo e sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo - Ef 5:14-21.

Ef 5:14 Por isso diz: Desperta, o�  tu que dormes, levante-te dentre os mortos, e Cristo te 
iluminara� .

Ef 5:15 Portanto, vede cuidadosamente como andais, na�o como tolos, e sim como 
sa�bios,

Ef 5:16 remindo o tempo, porque os dias sa�o maus.

Ef 5:17 Por esta raza�o na�o sejais insensatos, mas comprendei qual e�  a vontade do 
Senhor.

Ef 5:18 E na�o vos embriagueis com vinho, no qual ha�  dissoluça�o, mas enchei-vos no 
esp��rito,

Ef 5:19 falando uns aos outros com salmos, hinos e ca�nticos espirituais, cantando e 
salmodianto com vosso coraça�o ao Senhor,

Ef 5:20 dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome do nosso Senhor 
Jesus Cristo,

Ef 5:21 sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo:

9. Na�o devemos entristecer o Esp��rito Santo de Deus falando palavras torpes (nocivas, 
ofensivas ou inu� teis), palavras corruptas; pelo contra� rio, temos de falar palavras de 
graça, para transmitir graça aos que ouvem - Ef 4:29-30.

Ef 4:29 Na�o saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas so�  a que for boa para 
edificaça�o, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem.

Ef 4:30 E na�o entristeçais o Esp��rito de Deus, no qual fostes selados para o dia da 
redença�o

10. Na�o devemos apagar o Esp��rito; antes, devemos sempre regozijar, orar sem cessar e 
em tudo dar graças; pois essa e�  a vontade de Deus em Cristo Jesus para no� s - 1Ts 
5:16-19.



1Ts 5:16 Regozivai-vos sempre,

1Ts 5:17 orai sem cessar,

1Ts 5:18 em tudo dai graças; pois essa e�  a vontade de Deus em Cristo Jesus para 
convosco.

1Ts 5:19 Na�o apagueis o Esp��rito;

11. Temos de viver, agir, nos comportar, fazer as coisas e existir segundo o esp��rito 
mesclado - Rm 8:4; 1Co 6:17.

Rm 8:4 a fim de que a justa exige�ncia da lei se cumprisse em no� s, que na�o andamos 
segundo a carne, mas segundo o esp��rito.

1Co 6:17 Mas aquele que se une ao Senhor e um so espirito com Ele.

12. Temos de ser cheios do suprimento abundante do Esp��rito de Jesus Cristo, como o 
suprimento do Corpo de Cristo, para vivermos Cristo para o Seu engrandecimento - 
Fp 1:19-21a; Sl 133; 1Ts 5:25.

Fp 1:19 Pois sei que isso me resultara�  em salvaça�o pela vossa su� plica e pelo 
suprimento abundante do Esp��rito de Jesus Cristo,

Fp 1:20 segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei 
envergonhado; antes, com toda a ousadia, como sempre, tambe�m agora, Cristo 
sera�  engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte.

Fp 1:21 Pois, para mim, viver e�  Cristo, e morrer e�  lucro.

1Ts 5:25 Irma�os, orai tambe�m por no� s.

II. Para o serviço, para a obra, precisamos do talento, do dom espiritual, para 
sermos equipados como um servo bom para cumprir o que o Senhor pretende 
cumprir - Mt 25:20-23:

Mt 25:20 E aproximando-se o que recebera cinco talentos, trouxe outros cinco talentos, dizendo: 
Senhor, entregaste-me cinco talentos; eis aqui outros cinco talentos que ganhei.

Mt 25:21 Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel; foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te 
constituirei; entra no gozo do teu senhor.

Mt 25:22 E aproximando-se tambe�m o que recebera dois talentos, disse: Senhor, dois talentos me 
entregaste; eis aqui outros dois talentos que ganhei.

Mt 25:23 Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel; foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te 
constituirei; entra no gozo do teu senhor.

A. "Pois o reino dos ce�us e�  como um homem que, ausentando-se do pa��s, chamou os seus 
servos e lhes entregou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, a 
cada um segundo a sua pro� pria capacidade; e partiu" - Mt 25:14-15:

Mt 25:14 Pois o reino dos ce�us e�  como um homem que, ausentando-se do pa��s, chamou os seus 
servos e lhes entregou os seus bens.

Mt 25:15 A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, a cada um segundo a sua pro� pria 
capacidade; e partiu.

1. Os servos representam os crentes sob o ponto de vista do serviço - 1Co 7:22-23; 
2Pe 1:1; Rm 1:1.

1Co 7:22 Pois o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, e�  liberto do Senhor; 
semelhantemente, o que foi chamado, sendo livre, e�  escravo de Cristo.

1Co 7:23 Fostes comprados por preço; na�o vos torneis escravos de homens.

2Pe 1:1 Sima�o Pedro, escravo e apo� stolo de Jesus Cristo, aos que receberam fe�  ta�o 
preciosa como a nossa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo:

Rm 1:1 Paulo, escravo de Cristo Jesus, apo� stolo chamado, separado para o evangelho 
de Deus

2. Os seus bens significam a igreja (Ef 1:18) com todos os crentes, que constituem a 
fam��lia de Deus (Mt 24:45).

Ef 1:18 iluminados os olhos do vosso coraça�o para saberdes qual e�  a esperança do 
Seu chamamento, qual a riqueza da glo� ria da Sua herança nos santos

Mt 24:45 Quem e� , pois, o servo fiel e prudente, a quem o senhor constituiu sobre os de 
sua casa para dar-lhes o alimento no tempo oportuno?



3. Os talentos significam dons espirituais (Mt 25:15-23; Rm 12:6; 1Co 12:4; 1Pe 4:10; 
2Tm 1:6-7); o encher do Esp��rito em vida nos capacita a usar o dom espiritual em 
serviço (obra) e o dom espiritual no serviço e�  compat��vel com o encher do Esp��rito 
em vida, para que sejamos um membro perfeito de Cristo.

Mt 25:15 A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, a cada um segundo a sua 
pro� pria capacidade; e partiu.

Mt 25:16 O que recebera cinco talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou 
outros cinco.

Mt 25:17 Do mesmo modo, o que recebera dois ganhou outros dois.

Mt 25:18 Mas o que recebera um foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu 
senhor.

Mt 25:19 Depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com 
eles.

Mt 25:20 E aproximando-se o que recebera cinco talentos, trouxe outros cinco talentos, 
dizendo: Senhor, entregaste-me cinco talentos; eis aqui outros cinco talentos 
que ganhei.

Mt 25:21 Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel; foste fiel sobre o pouco, 
sobre o muito te constituirei; entra no gozo do teu senhor.

Mt 25:22 E aproximando-se tambe�m o que recebera dois talentos, disse: Senhor, dois 
talentos me entregaste; eis aqui outros dois talentos que ganhei.

Mt 25:23 Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel; foste fiel sobre o pouco, 
sobre o muito te constituirei; entra no gozo do teu senhor.

Rm 12:6 E tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada: se profecia, 
profetizemos segundo a proporça�o da fe� ;

1Co 12:4 Pore�m ha�  diversidade de dons, mas o Esp��rito e�  o mesmo.

1Pe 4:10 Cada um ministre aos outros o dom que recebeu, como bons despenseiros da 
multiforme graça de Deus.

2Tm 1:6 Por essa razao te lembro que reavives a chama do dom de Deus que ha em ti 
mediante a imposicao de minhas maos.

2Tm 1:7 Porque Deus nao nos deu espirito de covardia, mas de poder, de amor e de 
sobriedade.

4. O gozo do teu senhor denota o desfrute do Senhor no reino vindouro como uma 
recompensa pelo nosso serviço fiel a Ele (Mt 25:21, 23); isso se refere a�  satisfaça�o 
interior, na�o a�  posiça�o exterior; participar no gozo do Senhor e�  a melhor 
recompensa, melhor que a glo� ria e posiça�o do reino vindouro.

Mt 25:21 Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel; foste fiel sobre o pouco, 
sobre o muito te constituirei; entra no gozo do teu senhor.

Mt 25:23 Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel; foste fiel sobre o pouco, 
sobre o muito te constituirei; entra no gozo do teu senhor.

5. Nesta era devemos usar o dom do Senhor para salvar as pessoas e ministrar as Suas 
riquezas a elas - Mt 25:27.

Mt 25:27 Devias, portanto, ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros; e eu, ao vir, 
receberia com juros o que e�  meu.

B. Nossa motivaça�o interior de servir o Senhor e�  o nosso amor por Ele - E� x 21:5; Ap 2:4-5.
Ex 21:5 Pore�m, se o escravo expressamente disser: Eu amo meu senhor, minha mulher e meus 

filhos, na�o quero sair forro.

Ap 2:4 Tenho, pore�m, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor.

Ap 2:5 Lembra-te, pois, de onde ca��ste, arrepende-te e pratica as primeiras obras; sena�o, 
venho a ti e removerei do seu lugar o teu candelabro, a na�o ser que te arrependas.

C. Servirmos o Senhor deve sempre proceder Dele como a fonte da be�nça�o, ser por meio 
Dele como meio e poder e ser para Ele para Sua glo� ria - Rm 11:36; cf. Nm 18:1.

Rm 11:36 Porque Dele e por meio Dele e para Ele sa�o todas as coisas. A Ele seja a glo� ria 
eternamente. Ame�m!

Nm 18:1 Disse o SENHOR a Ara�o: Tu, e teus filhos, e a casa de teu pai contigo levareis sobre 
vo� s a iniqu� idade relativamente ao santua� rio; tu e teus filhos contigo levareis sobre 
vo� s a iniqu� idade relativamente ao vosso sacerdo� cio.



D. Temos de servir o Senhor com todo o nosso ser segundo o conselho de Deus, 
coordenando-nos com os membros do Corpo - Rm 12:1-2, 11; At 13:36; 1Co 12:14-22.

Rm 12:1 Rogo-vos, pois, irma�os, pelas compaixo� es de Deus, que apresenteis o vosso corpo 
por sacrif��cio vivo, santo, agrada�vel a Deus, que e�  o vosso serviço racional.

Rm 12:2 E na�o vos conformeis a esta era, mas transformai-vos pela renovaça�o da mente, para 
que experimenteis qual e�  a vontade de Deus, o que e�  bom, agrada�vel e perfeito.

Rm 12:11 Na�o sejais preguiçosos no zelo, mas sede fervorosos no esp��rito, servindo ao Senhor;

At 13:36 Porque Davi, na verdade, tendo servido a�  sua pro� pria geraça�o pelo des��gnio de Deus, 
adormeceu, foi posto junto de seus pais e viu corrupça�o;

1Co 12:14 Pois o corpo na�o e�  um so�  membro, mas muitos.

1Co 12:15 Se disser o pe� :Porque na�o sou ma�o, na�o sou do corpo; nem por isso deixa de ser do 
corpo.

1Co 12:16 E se o ouvido disser: Porque na�o sou olho, na�o sou do corpo; nem por isso deixa de 
ser do corpo.

1Co 12:17 Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audiça�o? Se fosse todo audiçao, onde 
estaria o olfato?

1Co 12:18 Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como Ele quis.

1Co 12:19 Se todos, pore�m, fossem um so�  membro, onde estaria o corpo?

1Co 12:20 Agora, contudo, ha�  muitos membros, mas um so�  corpo.

1Co 12:21 E o olho na�o pode dizer a�  ma�o: Na�o preciso de ti;; nem ainda a cabeça aos pe�s: Na�o 
preciso de vo� s.

1Co 12:22 Pelo contra� rio, os membros do corpo que parecem ser mais fracos sa�o necessa� rios;

E. Temos de usar os dons do Senhor para edificar a igreja servindo os outros com Cristo e 
ministrando Cristo como graça a eles - Mt 25:27; 1Pe 4:10; Cl 1:7; 4:12:

Mt 25:27 Devias, portanto, ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros; e eu, ao vir, receberia 
com juros o que e�  meu.

1Pe 4:10 Cada um ministre aos outros o dom que recebeu, como bons despenseiros da 
multiforme graça de Deus.

Cl 1:7 como aprendestes de Epafras, nosso amado conservo, que e�  um fiel ministro de Cristo 
para vo� s,

Cl 4:12 Sau� da-vos Epafras, que e�  do vosso meio, escravo de Cristo Jesus, sempre lutando por 
vo� s nas suas oraço� es, para que permaneçais maduros e plenamente convictos em 
toda a vontade de Deus.

1. Temos de servir como sacerdotes que laboram no evangelho de Deus, salvando 
pecadores para oferece� -los a Deus como sacrif��cios aceita�veis e, por fim, apresenta� -
los maduros em Cristo - Rm 15:16; 12:1; Cl 1:28.

Rm 15:16 a fim de que eu seja ministro de Cristo Jesus para os gentios, um sacerdote 
que labora no evangelho de Deus, de modo que a oferta dos gentios seja 
aceita�vel, tendo sido santificada no Esp��rito Santo.

Rm 12:1 Rogo-vos, pois, irma�os, pelas compaixo� es de Deus, que apresenteis o vosso 
corpo por sacrif��cio vivo, santo, agrada�vel a Deus, que e�  o vosso serviço 
racional.

Cl 1:28 o qual no� s anunciamos, admoestando todo homem e ensinando todo homem 
em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem maduro em Cristo;

2. Temos de suprir Cristo aos outros como sua comida espiritual no tempo oportuno - 
Mt 24:45:

Mt 24:45 Quem e� , pois, o servo fiel e prudente, a quem o senhor constituiu sobre os de 
sua casa para dar-lhes o alimento no tempo oportuno?

a. Temos de falar Cristo a todos os tipos de pessoas diariamente, quer seja 
oportuno, quer na�o - At 5:42; 8:4; 2Tm 4:2.

At 5:42 E todos os dias, no templo e de casa em casa, na�o cessavam de ensinar e 
de anunciar o evangelho de Jesus como o Cristo.

At 8:4 Contudo, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a 
palavra como evangelho.

2Tm 4:2 proclama a palavra; fica preparado, quer seja oportuno, quer na�o; 
convence, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensino.



b. Temos de nos esforçar desesperadamente para formar um ha�bito de falar em 
qualquer reunia�o - 1Co 14:26, 4-5, 12, 31.

1Co 14:26 Que fazer, pois, irma�os? Quando vos reunis, cada um tem salmo, tem 
ensinamento, tem revelaça�o, tem outra l��ngua, tem interpretaça�o. Seja 
tudo feito para edificaça�o.

1Co 14:4 O que fala em outra l��ngua edifica a si mesmo, mas o que profetiza 
edifica aigreja.

1Co 14:5 Desejo que todos vo� s faleis em l��nguas; muito mais, pore�m, que 
profetizeis; pois o que profetiza e�  superior ao que fala em l��nguas, a 
na�o ser que as interprete, para que a igreja receba edificaça�o.

1Co 14:12 Assim tambe�m vo� s, visto que sois zelosos por esp��ritos, procurai 
alcançar a excele�ncia, para a edificaça�o da igreja.

1Co 14:31 Porque todos podeis profetizar, um de cada vez, para todos 
aprenderem e todos serem encorajados.

3. Temos de cuidar das pessoas com um coraça�o amoroso e perdoador do nosso Deus 
Pai e um esp��rito apascentador e buscador do nosso Salvador Cristo; o amor e�  a 
maneira mais excelente para sermos algo e fazermos algo para a edificaça�o do 
Corpo de Cristo - Jo 21:15-17; 1Co 12:31b; 13:4-8, 13.

Jo 21:15 Depois de terem comido, perguntou Jesus a Sima�o Pedro: Sima�o, filho de 
Joa�o, tu Me amas mais do que estes? Ele Lhe respondeu: Sim, Senhor, Tu 
sabes que Te amo. Ele lhe disse: Alimenta os Meus cordeiros.

Jo 21:16 Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Sima�o, filho de Joa�o, tu Me amas? 
Ele Lhe respondeu: Sim, Senhor, Tu sabes queTe amo. Disse-lhe Jesus: 
Apascenta as Minhas ovelhas.

Jo 21:17 Pela terceira vez lhe perguntou: Sima�o, filho de Joa�o, tu Me amas? Pedro 
entristeceu-se por Ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu Me amas? Respondeu-
Lhe: Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu Te amo. Jesus lhe 
disse: Alimenta as Minhas ovelhas.

1Co 12:31 Contudo, procurai diligentemente os melhores dons. E, ale�m disso, eu vos 
mostrarei um caminho ainda mais excelente.

1Co 13:4 O amor e�  paciente. O amor e�  bondoso; na�o e�  ciumento. O amor na�o se 
vangloria, na�o se ensoberbece.

1Co 13:5 na�o se conduz inconvenientemente, na�o procura os seus pro� prios interesses; 
na�o se irrita, na�o se ressente do mal;

1Co 13:6 na�o se alegra com a injustiça, mas regozija- se com a verdade;

1Co 13:7 tudo cobre, tudo cre� , tudo espera, tudo suporta.

1Co 13:8 O amor jamais acaba; quanto a� s profecias, se tornara�o inu� teis; as l��nguas 
cessara�o o conhecimento se tornara�  inu� til.

1Co 13:13 Agora, pois, permanecem a fe� , a esperança e o amor, estes tre�s; pore�m o 
maior destes e�  o amor.

4. Na�o devemos maltratar os crentes, criticando-os, julgando-os ou expondo-os; antes, 
temos de admoestar os que vivem de maneira desordenada, consolar os 
desanimados, sustentar os fracos em esp��rito, alma ou corpo, ou os fracos na fe�  e 
ser longa�nimos para com todos - Mt 24:49; 1Ts 5:14.

Mt 24:49 e começar a espancar os seus conservos, e comer e beber com os e�brios,

1Ts 5:14 Exortamo-vos tambe�m, irma�os, a que admoesteis os que vivem de maneira 
desordenada, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, sejais 
longa�nimos para com todos.

5. Em nosso envolvimento com o mundo, na�o devemos permitir que o dom do Senhor 
seja inutilizado, desperdiçando-o sob o disfarce de certas desculpas terrenas - Mt 
25:18-19.

Mt 25:18 Mas o que recebera um foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu 
senhor.

Mt 25:19 Depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com 
eles.



F. Nossa obra e labor no evangelho para o Senhor na�o sa�o por meio da nossa vida natural e 
capacidade natural, mas pela vida e poder de ressurreiça�o do Senhor; ressurreiça�o e�  o 
princ��pio eterno em nosso serviço a Deus - Nm 17:8; 1Co 15:10, 58; 16:10:

Nm 17:8 No dia seguinte, Moise�s entrou na tenda do Testemunho, e eis que o borda�o de Ara�o, 
pela casa de Levi, brotara, e, tendo inchado os gomos, produzira flores, e dava 
ame�ndoas.

1Co 15:10 Mas, pela graça de Deus, sou o que sou; e a Sua graça para comigo na�o se tornou va� ; 
antes, trabalhei muito mais que todos eles, todavia na�o eu, mas a graça de Deus que 
esta�  comigo.

1Co 15:58 Portanto, meus amados irma�os, sede firmes, inabala�veis, sempre abundantes na 
obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso labor na�o e�  va�o.

1Co 16:10 E, se Timo� teo for, vede que esteja sem temor entre vo� s; porque trabalha na obra do 
Senhor, como tambe�m eu.

1. O Esp��rito que da�  vida e�  a realidade do Deus Triu� no, a realidade da ressurreiça�o e a 
realidade do Corpo de Cristo - Jo 16:13-15; 20:22; 1Co 15:45b; Ef 4:4.

Jo 16:13 quando vier, pore�m, o Esp��rito da realidade, Ele vos guiara�  a toda a realidade; 
porque na�o falara�  por Si mesmo, mas falara�  o que tiver ouvido, e vos 
anunciara�  as coisas que ha�o de vir.

Jo 16:14 Ele Me glorificara� , porque recebera�  do que e�  Meu e o anunciara�  a vo� s.

Jo 16:15 Tudo quanto o Pai tem e�  Meu; por isso Eu disse que Ele recebe do que e�  Meu 
e o anunciara�  a vo� s.

Jo 20:22 E, havendo dito isso, soprou neles, e disse-lhes: Recebei o Esp��rito Santo.

1Co 15:45 Assim tambe�m esta�  escrito: O primeiro homem, Ada�o, tornou-se alma 
vivente. O u� ltimo Ada�o tornou-se Esp��rito que da�  vida.

Ef 4:4 Um so�  Corpo e um so�  Espirito, como tambe�m fostes chamados em uma so�  
esperança do vosso chamamento.

2. Todos os que conhecem a ressurreiça�o perderam a esperança em si mesmos; eles 
sabem que na�o podem fazer nada; tudo o que e�  morte pertence a no� s e tudo o que e�  
vida pertence ao Senhor - Nm 17:8; 2Co 1:8-9; cf. Ec 9:4.

Nm 17:8 No dia seguinte, Moise�s entrou na tenda do Testemunho, e eis que o borda�o de 
Ara�o, pela casa de Levi, brotara, e, tendo inchado os gomos, produzira flores, e 
dava ame�ndoas.

2Co 1:8 Porque na�o queremos, irma�os, que ignoreis a tribulaça�o que nos sobreveio na 
A� sia, pois ficamos excessivamente sobrecarregados, acima das nossas forças, a 
ponto de desesperarmos ate�  da pro� pria vida.

2Co 1:9 De fato, em no� s mesmos tivemos a sentença de morte, para que na�o confiemos 
em no� s, e sim no Deus que ressuscita os mortos;

Ec 9:4 Para aquele que esta�  entre os vivos ha�  esperança; porque mais vale um ca�o 
vivo do que um lea�o morto.

3. Temos de reconhecer que na�o somos nada, na�o temos nada e na�o podemos fazer 
nada; temos de chegar ao nosso fim para ser convencidos da nossa total inutilidade 
- E� x 2:14-15; 3:14-15; Lc 22:32-33; 1Pe 5:5-6.

Ex 2:14 O qual respondeu: Quem te po� s por pr��ncipe e juiz sobre no� s? Pensas matar-
me, como mataste o eg��pcio? Temeu, pois, Moise�s e disse: Com certeza o 
descobriram.

Ex 2:15 Informado desse caso, procurou Farao�  matar a Moise�s; pore�m Moise�s fugiu da 
presença de Farao�  e se deteve na terra de Midia� ; e assentou-se junto a um 
poço.

Ex 3:14 Disse Deus a Moise�s: EU SOU O QUE SOU. Disse mais: Assim dira� s aos filhos de 
Israel: EU SOU me enviou a vo� s outros.

Ex 3:15 Disse Deus ainda mais a Moise�s: Assim dira� s aos filhos de Israel: O SENHOR, o 
Deus de vossos pais, o Deus de Abraa�o, o Deus de Isaque e o Deus de Jaco� , me 
enviou a vo� s outros; este e�  o meu nome eternamente, e assim serei lembrado 
de geraça�o em geraça�o.

Lc 22:32 Eu, pore�m, roguei por ti, para que a tua fe�  na�o desfaleça; e tu, quando te 
converteres, fortalece teus irma�os.

Lc 22:33



Disse-Lhe ele: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisa�o como para 
a morte.

1Pe 5:5 Semelhantemente vo� s, os mais jovens, sede submissos aos mais velhos; e 
cing��-vos todos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos 
soberbos, mas da�  graça aos humildes.

1Pe 5:6 Humilhai-vos,portanto, sob a poderosa ma�o de Deus, para que Ele vos exalte 
em tempo oportuno,

4. O Cristo ressurreto como o Esp��rito que da�  vida vive em no� s, capacitando-nos a 
fazer o que nunca poder��amos fazer em no� s mesmos - 1Co 15:10; 2Co 1:8-9, 12; 
4:7-18.

1Co 15:10 Mas, pela graça de Deus, sou o que sou; e a Sua graça para comigo na�o se 
tornou va� ; antes, trabalhei muito mais que todos eles, todavia na�o eu, mas a 
graça de Deus que esta�  comigo.

2Co 1:8 Porque na�o queremos, irma�os, que ignoreis a tribulaça�o que nos sobreveio 
na A� sia, pois ficamos excessivamente sobrecarregados, acima das nossas 
forças, a ponto de desesperarmos ate�  da pro� pria vida.

2Co 1:9 De fato, em no� s mesmos tivemos a sentença de morte, para que na�o 
confiemos em no� s, e sim no Deus que ressuscita os mortos;

2Co 1:12 Pois o motivo de nos gloriarmos e�  este: o testemunho da nossa conscie�ncia, 
de que em simplicidade e sinceridade de Deus , na�o em sabedoria carnal, 
mas na graça de Deus, temos procedido no mundo, e mais ainda para 
convosco.

2Co 4:7 Temos, pore�m, este tesouro em vasos de barro, para que a excele�ncia do 
poder seja de Deus e na�o de no� s.

2Co 4:8 De todos os lados somos pressionados, mas na�o restringidos; perplexos, 
pore�m na�o desesperados;

2Co 4:9 perseguidos; mas na�o desamparados; abatidos, pore�m na�o destru��dos;

2Co 4:10 levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que tambe�m a vida de 
Jesus se manifeste em nosso corpo.

2Co 4:11 Porque no� s, que estamos vivos, somos sempre entregues a�  morte por causa 
de Jesus, para que tambe�m a vida de Jesus se manifeste em nossa carne 
mortal.

2Co 4:12 De modo que, em no� s, opera a morte, mas, em vo� s, a vida.

2Co 4:13 Tendo, pore�m, o mesmo esp��rito de fe� , segundo o que esta�  escrito: "Cri, por 
isso falei", no� s tambe�m cremos, por isso tambe�m falamos,

2Co 4:14 sabendo que Aquele que ressuscitou o Senhor Jesus tambe�m nos 
ressuscitara�  com Jesus e nos apresentara�  a Ele convosco.

2Co 4:15 Pois tudo e�  para o vosso benef��cio, para que a graça, que foi abundante pela 
maioria, faça transbordar as aço� es de graças para a glo� ria de Deus.

2Co 4:16 Por isso, na�o desanimamos; pelo contra� rio, embora o nosso homem exterior 
seja consumido, contudo, o nosso homem interior e�  renovado dia apos dia.

2Co 4:17 Porque a nossa leve e momenta�nea tribulaça�o produz para nos, cada vez 
mais abundantemente, um peso eterno de glo� ria,

2Co 4:18 pois na�o atentamos nas coisas que se ve�em, mas nas que na�o se ve�em; 
porque as que se ve�em sa�o psssageiras, mas que na�o se ve�em sa�o eternas.

G. Temos de ser sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso labor para o 
Senhor em Sua vida de ressurreiça�o com Seu poder de ressurreiça�o nunca sera�  em va�o, 
mas resultara�  no cumprimento do propo� sito eterno de Deus - 1Co 15:58.

1Co 15:58 Portanto, meus amados irma�os, sede firmes, inabala�veis, sempre abundantes na 
obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso labor na�o e�  va�o.


