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LIÇÃO 8 
Espere Recompensas 

 
     Conhece uma rua ou um prédio ao qual deram o nome de um homem, 
para homenageá-lo? Olhe à sua volta e verá ruas, prédios, aviões, 
aeroportos, navios, cidades, vilas, rios e outras coisas que usam o nome de 
uma pessoa. Isto é feito para recompensá-las, para lhes prestar tributo. Elas 
foram recompensadas por terem feito alguma coisa para ajudar o seu povo 
ou a sua comunidade. 
     Talvez já tenha ouvido falar do prémio Nobel, que é atribuído todos os 
anos a pessoas que tenham feito algo para ajudar toda a Humanidade. 
Recentemente no meu país um embaixador de um outro país foi altamente 
honrado pela entrega da chave de ouro da nossa capital. Todas essas são 
recompensas grandes e inestimáveis. Nenhum salário pode ser comparado a 
tais honras. Entretanto, um dia, todas essas recompensas passarão. 
     Mas, e as recompensas que vêm de Deus? Se o homem sabe como 
prestar tributo um ao outro, não saberá Deus muito mais recompensar 
aqueles que O amam? Claro que sim! Somente o pensamento de que Cristo 
nos honrará perante o Seu Pai, deveria conservar-nos fiéis até ao fim. 
“Portanto, nós também, visto que estamos rodeados por uma tão grande 
multidão de testemunhas, vidas que são exemplos da fé, deixemos tudo 
aquilo que nos embaraça, e o pecado que nos envolve tão de perto, e 
corramos com perseverança a carreira que nos está proposta” (Hebreus 
12:1*). Podemos esperar recompensa! 
      
Nesta Lição Estudará... 
Recompensas do Presente 
     A Presença do Senhor 
     Satisfação 
Recompensas do Futuro 
     Recompensas conhecidas 
     Recompensas desconhecidas 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Ficar a saber que Deus tem preparadas recompensas maravilhosas para 
aqueles que compartilharem as boas novas sobre Jesus. 
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RECOMPENSAS DO PRESENTE 
Objectivo 1: Dar exemplos de recompensas que podemos esperar quando 
fazemos evangelismo pessoal. 
     O evangelista pessoal não trabalha por recompensa. A recompensa não é 
o seu objectivo. Trabalha porque Deus o amou e porque Cristo o salvou. 
Alcança pessoas em obediência ao mandamento de Cristo. Também 
trabalha, porque compartilhar faz parte da sua natureza, da nova natureza 
que ele tem em Cristo. Trabalha porque ama as pessoas e quer vê-las tendo 
a mesma esperança, o mesmo significado na vida que ele encontrou em 
Cristo Jesus. 
     Embora a recompensa não seja o objectivo do obreiro cristão, agradou a 
Deus dar-lhe muitas recompensas ou galardões. Para mim não há nenhum 
trabalho mais compensador que o evangelismo pessoal. A recompensa é 
tanto presente como futura, temporal e eterna, material e espiritual. 
 
A Presença do Senhor 
     Uma das maiores recompensas no evangelismo pessoal é a certeza da 
presença constante do Senhor connosco. Depois da Sua morte e 
ressurreição, Jesus enviou os Seus discípulos por todo o mundo para 
compartilhar as boas novas com todos os homens. Era uma tarefa realmente 
grande. Havia muitas dificuldades. Os discípulos, por certo, imaginavam 
como eles, homens comuns, cheios de medo, poderiam cobrir todo o mundo 
com as boas novas de Cristo. 
     Mas, antes mesmo que eles pudessem expressar o seu medo, Cristo 
assegurou-lhes a Sua constante presença. “Ide... eis que eu estou convosco, 
todos os dias, até à consumação dos séculos” (Mateus 28:19-20). 
     Jesus tem todo o poder no céu e na terra. O Seu poder não tem limites, 
nem conhece barreiras. A morte e o túmulo não conseguiram prendê-Lo. 
Ele não precisa de nenhum passaporte, pois não há país onde não possa 
entrar. Ter uma pessoa assim, sempre connosco na nossa vida diária e a 
servir-nos, é certamente, a maior recompensa que se pode ter. Essa 
recompensa ajuda-nos a ter confiança no nosso Senhor e Salvador. 
     Deus sempre possibilita aos obreiros fiéis fazerem a Sua vontade. Ele 
enviou Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão do Egipto. 
Moisés sabia que o trabalho era pesado. Começou a ter dúvidas e 
interrogações. Como poderia carregar aquela nação sozinho? Era 
impossível! Depois de reconhecer a sua fraqueza, Moisés foi a Deus. Deus 
prometeu-lhe que a Sua constante presença estaria com eles por todo o 
caminho através do deserto até que alcançassem a Terra Prometida. Em 
resposta a Deus, Moisés disse: “... Se a tua presença não for connosco, não 
nos faças subir daqui” (Êxodo 33:15). 
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     Para Moisés, a única maneira dele poder fazer o serviço era assegurar a 
presença contínua de Deus com ele. A nossa única maneira de podermos 
compartilhar a nossa vida e experiência cristãs com sucesso, é tendo a 
presença de Deus constante – como o Senhor da Seara – connosco dia e 
noite. 
     O apóstolo Paulo foi posto na prisão. Passou por muita tribulação por 
proclamar as boas novas de Cristo. Todos os seus amigos e até os seus 
companheiros de trabalho, o abandonaram. Quando compareceu perante o 
juiz para apresentar o seu caso, ninguém ficou do seu lado. Entretanto, 
escrevendo a Timóteo ainda podia dizer: “Mas o Senhor assistiu-me e 
fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todas os 
gentios a ouvissem: e fiquei livre da boca do leão” (2 Timóteo 4:17). 
     Quer ter esta confiança plena na sua vida diária de serviço para Cristo, 
mesmo em tempos de solidão e tribulação? A recompensa é em verdade 
muito grande, mas há uma condição. Primeiro precisa de ir. Pois a 
promessa é: “Ide... eis que eu estou convosco, todos os dias, até à 
consumação dos séculos” (Mateus 28:19-20). 
 

Para Fazer 
 
1. Qual a maravilhosa promessa que Jesus fez aos Seus discípulos, quando 
os enviou a compartilhar as boas novas? 
  
____________________________________________________________ 
 
2. Como poderemos receber a mesma promessa? _____________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
3. Quem ficou com o apóstolo Paulo quando ele foi posto na prisão?  
 
____________________________________________________________ 
 
4. Como pôde Moisés guiar os israelitas através do deserto até à Terra 
Prometida? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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5. Qual deveria ser o nosso objectivo ao compartilhar as boas novas de 
Cristo? 
a) Recompensas. 
b) Trazer pessoas a Cristo. 
 
Satisfação 
     Se há uma recompensa que um obreiro gostaria de ter, essa seria 
certamente a alegria de um trabalho bem feito. Isto é melhor do que um 
bom salário. Jesus deu-nos um bom exemplo disso na história dos três 
trabalhadores. A todos eles foi dado um trabalho para fazer, de acordo com 
a sua habilidade (Mateus 25:14-30). Mas só dois deles tiveram a alegria de 
ouvir “Muito bem, servo bom e fiel.” O terceiro chegou a tremer de medo, 
porque não tinha feito o que se esperava dele. Não recebeu a recompensa. 
     Fui professor durante quatro anos no meu país. Um ano foi-me dada a 
classe de principiantes. Havia perto de 70 crianças naquela classe. Todas 
tinham vindo das aldeias, e nenhuma delas sabia uma só palavra de francês. 
Eu tive que começar do nada! 
     No fim do ano podiam entender francês e falar umas com as outras nessa 
língua. Até sabiam ler e escrever em francês. Era maravilhoso! Para mim, 
não havia maior recompensa do que sentir lá dentro de mim mesmo, a 
alegria de um trabalho bem feito. 
     Isto também acontece com o evangelismo pessoal. Quando vemos um 
novo convertido a viver a vida cristã, cantando hinos, falando a grupos de 
jovens, ou fazendo o trabalho pessoal de compartilhar a sua experiência 
cristã com mais alguém, isto é uma recompensa que não pode ser medida 
em termos de riquezas terrenas. Saber que fomos usados para resgatar uma 
alma da perdição eterna, e saber que os anjos no céu estão a regozijar-se, 
são recompensas maravilhosas. O próprio Jesus, falando com Pedro disse: 
 
“E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, 
ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá cem vezes 
tanto, e herdará a vida eterna” (Mateus 19:29). 
 
     Muitos dos primeiros cristãos africanos passaram por muitas tribulações. 
Muitos foram separados das famílias e amigos. Sofreram muito. Mas o 
Senhor é fiel. Foram postos numa outra família, a família de Deus. Foram 
abençoados com toda a sorte de ricas bênçãos. Em todo o lugar do mundo 
onde for como cristão, encontra irmãos e irmãs em Cristo. Pode não falar a 
língua deles. A cor da sua pele pode ser diferente. Mas poderá sentir o amor 
de irmão que une a todos. Se perder um amigo no mundo por ter aceitado 
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Cristo, ou por ter compartilhado a sua experiência cristã, será 
recompensado com muitos amigos na grande família de Deus. 
     Abraão deixou o seu lar, os amigos, a família, e os seus campos para 
obedecer a Deus. Como recompensa foi-lhe dada uma linda terra. Foi pai de 
muitas nações. Na verdade, foi abençoado com toda a sorte de riquezas 
terrenas e celestiais. Um dos seus servos, falando a Labão sobre ele, disse: 
 
“E o Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que foi engrandecido, 
e deu-lhe ovelhas e vacas, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e 
jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, gerou um filho ao meu senhor, 
depois da sua velhice; a ele deu-lhe tudo quanto tem” (Génesis 24:35-36). 
 
     Se obedecermos às ordens de Cristo indo a toda parte e proclamando as 
boas novas, se deixarmos que Ele nos use, seremos como aqueles que 
levam a semente a chorar. Voltaremos a cantar de alegria, quando 
trouxermos a colheita (Salmo 126:6). 
     Os 70 discípulos que Jesus enviou, voltaram regozijando-se pelo que 
tinham podido fazer em nome do Senhor. Verdadeiramente, não há maior 
satisfação do que ser usado por Deus para trazer outras pessoas a Ele. 
 

Para Fazer 
 
6. O que aconteceu a Abraão quando deixou a sua casa para seguir Deus? 
 
____________________________________________________________ 
 
7. Que recompensa um evangelista pessoal pode esperar quando sai 
levando a semente? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
8. Indique as recompensas que já recebeu desde que aceitou Cristo como 
seu Salvador. 
a) Novos irmãos e irmãs em Cristo. 
b) A alegria de ver alguém vindo a Cristo pelo meu testemunho. 
c) Satisfação em servir Jesus. 
d) Muitos novos amigos que amam Cristo. 
e) A presença de Deus sempre comigo. 
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RECOMPENSAS FUTURAS 
Objectivo 2: Explicar que tipos de recompensa nós poderemos esperar no 
futuro, se compartilharmos a nossa experiência cristã. 
Recompensas Conhecidas 
     Além das recompensas presentes que podemos gozar agora, muitas 
recompensas eternas e futuras são-nos prometidas por seguirmos a ordem 
de Cristo de partilharmos as boas novas. 
     A primeira das duas recompensas futuras são aquelas claramente 
reveladas na Palavra de Deus. Estas são as recompensas conhecidas. 
Vamos considerar algumas delas. 
     1. “... e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, 
sempre e eternamente”  (Daniel 12:3). Os cientistas dizem que as estrelas 
ficam muito longe da terra, e que levaria meses para uma nave espacial, 
viajando à velocidade da luz, poder alcançar as que estão mais perto. No 
entanto, daqui da terra nós vemo-las a brilhar! Não é maravilhoso saber, 
que um dia, nós brilharemos como estrelas para sempre no reino de Deus, 
se levarmos muitas pessoas a Cristo. 
     2. Reinaremos com Cristo! Cristo salvou-nos para que tivéssemos vida 
eterna. Só isso já nos devia fazer saltar de alegria. Não há dádiva nem 
recompensa maior que esta. Mas Ele prometeu-nos também o Seu trono. 
Sim, reinaremos, ou governaremos, com Cristo. Viveremos com Ele para 
sempre. Tornou isto muito claro antes de voltar para o Pai. 
     3. O senhor também prometeu muitas coroas para aqueles que O amam. 
Vamos pô-las numa lista: 
 a. A coroa da justiça (2 Timóteo 4:8). 
 b. A coroa incorruptível (1 Coríntios 9:25). 
 c. A coroa da vida (Tiago 1:12). 
 d. A coroa da glória (1 Pedro 5:4). 
     Todas essas recompensas serão nossas, se fizermos o trabalho que o 
Senhor nos deu para fazer. Devemos fazê-lo com zelo e fidelidade até ao 
fim. Lembre-se que não está a desperdiçar o seu tempo, como alguns 
poderão dizer. Não está a desperdiçar tempo. Tenha os seus olhos fixos nas 
coisas celestiais. Pois este mundo e todas as suas riquezas desaparecerão, 
mas o nosso trabalho para o Senhor permanecerá para sempre. 
 

Para Fazer 
 

9. O que devemos fazer, se queremos brilhar como estrelas? 
 
____________________________________________________________ 
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10. O que significa dizermos que reinaremos com Cristo? 
a) Teremos parte no Seu Reino Celestial. 
b) Muitas pessoas se curvarão e nos adorarão. 
 
11. O trabalho mais importante que podemos fazer, é o que fazemos para 
Cristo o Senhor, porque esse trabalho. 
a) logo terminará. 
b) durará para sempre. 
 
12. Leia 2 Timóteo 4:8, 1 Coríntios 9:25, Tiago 1:12, e 1 Pedro 5:4. Qual é 
o assunto de todos esses versículos? 
      
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Recompensas Desconhecidas 
     Na Sua revelação a João, Jesus disse: “Eis que cedo venho, e o            
meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra” 
(Apocalipse 22:12). 
 
     Falando aos Seus discípulos, Ele disse: 
 
“Bem-aventurados sereis, quando os homens vos aborrecerem e quando vos 
separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mau, por causa 
do Filho do homem. Folgai nesse dia, exultai; porque, eis que é grande           
o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas” 
(Lucas 6:22-23). 
 
O apóstolo Paulo escrevendo aos coríntios fê-los lembrar das grandes 
promessas de Deus, dadas muito tempo antes. 
 
“... As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao 
coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam” (1 
Coríntios 2:9). 
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     Não conhecemos todas as recompensas que Deus tem planeado para nós. 
Uma das alegrias do céu será ver o que Ele tem preparado para nós. Mas, 
uma alegria muito maior será ver no céu homens e mulheres, meninos e 
meninas com quem compartilhamos as boas novas de Jesus Cristo! Que dia 
será aquele! 

Para Fazer 
 

13. Sabemos que vale a pena servir Jesus mesmo quando isso nos traz 
tribulação porque: 
a) Deus castigará aqueles que nos perseguirem. 
b) Seremos recompensados se sofrermos pela Sua causa. 
 
14. Qual será a maior recompensa que receberemos ao chegarmos ao céu? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
 
     Parabéns! Agora terminou o curso. Que o Senhor o abençoe ao 
compartilhar as Suas boas novas com aqueles que Ele lhe mandar. 
Enquanto estiver a compartilhar certamente gostará de relembrar algumas 
lições que ensinam os passos que deverá seguir no evangelismo pessoal. 
Quando estiver desanimado, leia outra vez o final desta lição. E, nunca se 
esqueça que Jesus Cristo está sempre consigo! Ele vai ajudá-lo! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




