ESTUDO 42
VEJA CADA UM COMO CONSTRÓI
TEXTO: 1 Coríntios 3.9-15
INTRODUÇÃO
• No texto que acabamos de ler o apóstolo Paulo utiliza a figura de uma construção ao se
referir à Igreja.
• É interessante observar que ele estabelece alguns parâmetros para que essa
construção seja edificada para ser provada e aprovada.
• Vamos trazer essa reflexão para o contexto da célula e da vida pessoal de cada um dos
participantes.
1. COOPERADORES DE DEUS
• “Pois nós somos cooperadores de Deus”
• Se existe uma palavra para definir o fato de sermos chamados cooperadores de Deus,
essa palavra é privilégio.
• Deus é onipotente e poderia realizar sua obra na terra de infinitas formas, mas Ele
escolhe fazer isso por meio da sua Igreja, por meio do seu povo, por meio da minha e
da sua vida.
• Você compreende a grandeza disso? De que forma podemos corresponder a esse
convite de Deus para nós?
2. O ALICERCE
• “Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus
Cristo”
• Na edificação da obra de Deus não existe negociação sobre o fundamento. Jesus é
aquele que edifica a Igreja e somente Ele deve ser o alicerce. Ou seja, Jesus é o
exemplo, o modelo, o parâmetro, a base, a pedra angular.
• Quando uma pessoa diz estar fazendo a obra de Deus, mas não coloca Cristo e sua
obra redentora na cruz como o centro, ela está edificando sobre um falso fundamento.
• O alicerce não está na bondade do homem, o alicerce não está em ajudar o próximo, o
alicerce não está em receber mérito, o alicerce não está em um modelo de igreja, o
alicerce é somente um: Jesus.
• No seu coração, como está fundamentada sua fé? Jesus é o centro e o único? Sua vida
está sendo edificada em Jesus e seus mandamentos?
3. OS ELEMENTOS
• “Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira,
feno ou palha, sua obra será mostrada”.
• Visto que temos um firme fundamento, podemos partir para outras etapas da
construção. Agora é interessante perceber que o apóstolo Paulo destaca a importância
da escolha dos elementos que serão usados na edificação. Podemos organizá-los em
dois grupos:
•
•

Grupo 1: Ouro – prata – pedras preciosas
Facilmente podemos identificar que este grupo contém os elementos de melhor
qualidade.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

E a figura que está sendo representada aqui são de elementos preciosos, raros e caros.
Elementos deste tipo não são encontrados em qualquer esquina, pelo contrário, para
obtê-los você precisa de recursos e precisa saber onde achá-los.
Trazendo para um entendimento espiritual, se desejamos edificar com ouro, prata e
pedras preciosas, precisamos encontrar esses tesouros escondidos na intimidade com
Deus.
Somente o conhecimento humano não consegue produzir ouro. Somente o esforço
humano não é capaz de produzir prata.
É no tempo de oração, na leitura diária da palavra e na busca sincera pelo Espírito Santo
que obtemos elementos de alto valor. Nada disso é recebido por mérito próprio, mas
pelo favor de Deus sendo liberado sobre nós. Contudo, Deus os dará a quem o buscar,
a quem pedir e estiver realmente interessado em desvendar tesouros espirituais.
Grupo 2: Madeira – feno – palha
O segundo grupo contém elementos de menor durabilidade. Elementos fáceis de serem
encontrados, que possuem baixo custo, apresentam grande volume, mas não tem
consistência.
São aquelas pessoas que até se envolvem, podem até frequentar uma célula e participar
dos cultos, mas não estão dispostas a render tudo, a dar o seu melhor, a depender de
Deus e buscar os tesouros escondidos em Deus.
Quando utilizamos madeira, feno e palha podemos obter resultados rápidos, mas pouco
consistentes.
Pessoas que expressam um amor por Jesus com seus lábios, mas agem de maneira
contraditória.
Líderes que liderem por obrigação ou buscando reconhecimento humano. Células que
estão lotadas de pessoas, mas vazias de experiências com Deus, vazias de
transformação, de arrependimento e mudança de vida.
A sua vida com Deus está sendo edificada com quais elementos? Como um cooperador
na obra de Deus, de que forma você está construindo?

4. A PROVA
• “Porque o Dia a trará à luz; pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da
obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa.
Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo”.
• Aos olhos humanos, podemos até aparentar estar edificando de maneira correta. Mas
nossas reais intenções e motivações serão provadas por Deus.
• A qualidade daquilo que edificamos será provada no fogo. E tudo aquilo que for madeira,
palha e feno, irá se queimar. Sim, tudo que for passageiro, superficial e feito apenas
pelo esforço humano, irá se queimar.
• Mas tudo aquilo que for ouro, prata e pedras preciosas, irá permanecer.
• Uau, que incrível! Tudo o que for espiritual, gerado em dependência de Deus e na
redenção de Cristo, irá permanecer eternamente.
CONCLUSÃO
• A nossa vida na terra deve apontar para a eternidade.
• Quando nossas escolhas são baseadas apenas nos nossos desejos, sem considerar
qual a vontade de Deus para nós, vamos acabar edificando algo passageiro, sem
consistência, algo que não passará pelo fogo.
• O desafio de hoje é para que cada um avalie qual tipo de material tem sido usado na
edificação da sua vida.

•
•

Você compreende que foi chamado por Deus para ser um cooperador na construção de
uma obra maior? Você tem edificado sobre o firme fundamento de Cristo? Você tem
buscado por ouro, prata e pedras preciosas?
A célula é uma forma de vivermos Igreja e cooperamos na edificação da obra de Deus.
Convide cada um dos participantes a se envolverem mais na organização e realização
da célula. De que forma cada um pode contribuir? O que pode ser feito para que a célula
seja edificada com ouro, prata e pedras preciosas? Conversem brevemente sobre isso.

