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Lição 9 
Completar com Alegria 

 
     A igreja estava cheia. Era a época da colheita. Todos tinham trazido algo 
das suas hortas, para repartir com os outros. Havia muita alegria enquanto 
as pessoas cantavam louvores a Deus. 
     O António dava graças a Deus pelas muitas bênçãos que tinha recebido. 
“Deus tem feito tanto por mim!”, pensou ele. Poucos anos antes ele não 
teria sido salvo. Agora toda a sua família faz parte do corpo de Cristo – a 
Igreja. Deus também está a usá-lo no trabalho da igreja enquanto ele se 
submete ao Espírito Santo. Ele orou pelos enfermos e ensinou a Palavra de 
Deus. Aprendeu como trabalhar com os líderes que Deus lhe deu para a Sua 
igreja. 
     Enquanto o António ouvia as canções, ele pensava também numa outra 
ceifa – aquela ceifa final de Cristo quando o seu trabalho estiver terminado 
e ele verá Jesus face a face. “Como será esse dia?” pensou para si mesmo. 
     Talvez também você se tenha perguntado como será o futuro para o 
obreiro cristão. Esta lição ajudá-lo-á a responder a esta pergunta. Que as 
verdades ensinadas aqui possam servir-lhe de inspiração enquanto trabalha 
para o Senhor, e que encham o seu coração de gozo. 
 
Nesta Lição Estudará... 
O Trabalho Terminado 
A Alegria Experimentada 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Dar três descrições do trabalho do crente e os resultados dele. 
Descrever cinco galardões que o obreiro fiel receberá. 
Trabalhar para o Senhor com alegria enquanto espera o dia em que estará 
com Ele e receberá os    
galardões que Ele tem para si. 
 
O TRABALHO TERMINADO 
Objectivo 1: Relacionar o trabalho do crente com os resultados que ele 
traz. 
 
A Corrida Terminada 
     A Bíblia compara a vida do obreiro cristão a uma corrida atlética. O 
apóstolo Paulo disse:  
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“Prossigo para o alvo, pelo prémio da soberano vocação de Deus em Cristo 
Jesus” (Filipenses 3:14).  
 
     Na corrida cristã, cada crente que corre fielmente vai ganhar. “Eis que 
cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a 
sua obra” (Apocalipse 22:12). Que gozo espera o obreiro cristão! 
     Para terminar a corrida, tem que vencer nas provações e tentações que 
enfrenta. Pode ter a tentação de sentir pena de si mesmo. As decepções 
poderão vir. Os seus planos podem nem sempre ter o êxito que deseja. 
Porém, pelo poder do Espírito Santo, pode enfrentar cada uma destas 
situações e ser vitorioso. Um dia a corrida terminará. Alguns podem deixar 
a corrida; certos líderes podem fracassar, “Mas aquele que perseverar até ao 
fim será salvo” (Mateus 24:13). Trabalhe e viva de tal maneira que possa 
dizer como o apóstolo Paulo: “Combati o bom combate, acabei a carreira; 
guardei a fé” (2 Timóteo 4:7). 
 
A Tarefa Terminada 
     O Novo Testamento também compara o ministério do obreiro cristão a 
uma tarefa que precisa de ser completada. Jesus sabia que tinha um trabalho 
importante para fazer e que devia terminá-lo. Ele sabia que nem sempre 
seria possível trabalhar. Jesus disse: “Convém que eu faça as obras daquele 
que me enviou, enquanto é dia; a noite vem, quando ninguém pode trabalhar” 
(João 9:4). Jesus sabia quando o Seu trabalho tinha sido completado. Ele 
disse ao Seu pai: “Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumando a obra que 
me deste a fazer” (João 17:4). 
     Jesus descreveu a nossa tarefa em Mateus 28:19-20. Precisamos de 
compreender que chegará uma hora em que não teremos mais oportunidade 
de trabalhar para Deus. Cada obreiro cristão, porém, pode ter a satisfação 
de saber que a tarefa que Deus lhe deu para fazer pode ser completada. Está 
a fazer esta tarefa agora. Seja fiel! 
 

Para Fazer 
 

1. Complete a seguinte frase pelas suas próprias palavras: A comparação 
bíblica da vida cristã com uma corrida atlética ensina-me que 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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A Ceifa Final 
     A Bíblia diz-nos que o trabalho de um obreiro cristão é semelhante a 
uma ceifa (Mateus 9:37-38). A ceifa dá a ideia de semente plantada e fruto 
maduro recolhido. A ceifa é sempre uma época de grande alegria. Haverá 
gozo no céu também na época da ceifa final. O gozo daquela ceifa será 
quando os obreiros cristãos virem as multidões terem a vida eterna, porque 
os membros do corpo de Cristo trabalharam juntos para mostrar-lhes o 
amor de Cristo. Como obreiro de Deus, também vai tomar parte naquele 
gozo. Verá o fruto dos seus labores – aqueles que crêem em Jesus, os 
enfermos curados, aqueles que receberam encorajamento. Como será 
maravilhoso! 
 

Para Fazer 
 

2. A Escritura que fala da vida cristã como uma corrida atlética é 
a) Mateus 9:37-38. 
b) Mateus 24:13. 
c) Filipenses 3:14. 
d) Apocalipse 22:12. 
 
3. Suponhamos que quer explicar para alguém a obra de um crente. 
Enumere pelo menos três comparações que pode usar e uma Escritura para 
cada uma. 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
4. Agrupe cada descrição do trabalho de um crente (em cima) com aquilo 
que esta descrição nos ensina (em baixo). 
  
_____ a) Completar a tarefa que foi dada. 
 
_____ b) Terminar fielmente a corrida e alcançar o objectivo. 
 
_____ c) Participar no gozo de ver as pessoas que aceitaram Cristo. 
 
1. A corrida terminada          2. A tarefa completada          3. A ceifa final 
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O GOZO EXPERIMENTADO 
Objectivo 2: Enumerar os galardões que o obreiro cristão vai receber. 
     Há um dia de pagamento para o trabalhador empregado. Vem a hora de 
dar o prémio àqueles que ganharam o concurso. Da mesma forma, aqueles 
que trabalharem para o Senhor receberão os seus galardões. 
     Deus deu-nos o privilégio de trabalharmos para Ele. Ele marcou        
uma hora no Seu plano futuro para unir todos os obreiros cristãos. Cada 
pessoa receberá um galardão seguindo o seu trabalho (2 Coríntios 3:8;        
2 Coríntios 5:10). 
     Haverá vários tipos de galardões. Primeiro os obreiros serão acolhidos 
pelo próprio Senhor. Ele dirá: “... Bem está, servo bom e fiel. Sobre o    
pouco foste fiel; sobre muito te colocarei; entra no gozo do teu Senhor” 
(Mateus 25:21). Esta aprovação do Mestre será mais preciosa do que 
qualquer coisa que possamos imaginar. 
     Também receberemos tudo o que Deus nos prometeu – a herança. “E, se 
nós somos filhos, somos logo herdeiros; também, herdeiros de Deus e co-
herdeiros de Cristo; se é certo que com Ele padecemos, para que também 
com ele sejamos glorificados” (Romanos 8:17). 
     Outro galardão será aquele de ver de novo as pessoas que ajudámos 
espiritualmente. O apóstolo Paulo antecipava esta alegria: “Porque, qual      
é a nossa esperança ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois      
vós, também, diante do nosso Senhor Jesus Cristo, na sua vinda?”                 
(1 Tessalonicenses 2:19).  
     A Bíblia também nos diz que os obreiros recebem coroas. Na época do 
Novo Testamento, a coroa recebida por um atleta era de flores. Não durava 
por muito tempo, mas era preciosa; o atleta tinha trabalhado muito e 
duramente para ganhar a coroa. Em 1 Coríntios 9:25, lemos que a coroa que 
receberemos não será de flores, será pelo contrário, uma que dura para 
sempre. Será uma coroa gloriosa (1 Pedro 5:4). 
     O maior galardão será este de sentir a alegria completa de estar na 
presença do Senhor para sempre (1 Tessalonicenses 4:17). Este gozo nunca 
acabará! 
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Para Fazer 
 

5. Suponhamos que quer falar a um amigo a respeito dos galardões que o 
obreiro cristão vai receber. Escreva cinco destes galardões, junto com uma 
referência bíblica para cada um. 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
     Seja um fiel obreiro cristão. Lembre-se destas palavras que Paulo 
escreveu aos obreiros da Igreja primitiva; são tão verdadeiras hoje quanto 
na época em que foram escritas:  
 
“Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre 
abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no 
Senhor” (1 Coríntios 15:58). 
 
     Acabou de estudar sobre obreiros cristãos. Que Deus o abençoe e o 
ajude a encontrar o seu lugar na Sua Igreja e usar bem os dons que Ele lhe 
deu para abençoar e fortalecer o corpo. Depois de trabalhar mais com 
outros crentes, vai, talvez, querer ler algumas destas lições de novo para 
relembrar os dons de ministérios que Deus deu e as responsabilidades dos 
líderes. Não se esqueça de que o corpo de crentes é a Igreja de Cristo. É 
Cristo quem vai fortalecer o corpo e ajudá-lo como obreiro cristão. 




