
RECOMPENSAS
Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e 

outro edifica sobre ele; mas veja cada um como edifica sobre ele.  
Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 

E, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, 
madeira, feno, palha,  

A obra de cada um se manifestará; na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será 
descoberta; e o fogo provará qual seja a obra de cada um.  

Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão.  
1 Coríntios 3:10-14

·         COMO A SOCIEDADE VÊ AS RECOMPENSAS?
a)      Os resultados são valorizados em detrimento dos processos ( nenhum pai pergunta se os filhos 
copiaram nos exames, mas sim pelas notas; pouca gente se importa se um CEO de uma empresa 
conseguiu um ultimo trimestre de resultados à base de ilícitos mas sim os resultados são o que 
realmente conta…. )
b)      A cultura vigente de recompensas  associada à nossa sociedade Fast - exige resultado 
imediatos: "Children who are less able to delay rewards are also more likely to become 
criminals later in life." As recompensas exigem paciência.
·         Quando pensamos em recompensas, pensamos em quê? Permitir respostas!!  Qual foi a maior 

recompensa que tiveram? O que fizeram para a obter? Pensem nisso!!

 
·         O QUE É QUE A BIBLIA NOS DIZ SOBRE AS RECOMPENSAS?
Leiam novamente a passagem base:
A. A Maior parte das nossas recompensas serão recebidas no Céu e não na Terra (w. 13-14).
O Mundo quer tudo hoje...não gosta de esperar...e temos que ter cuidado de não entrar nesta “onda” 
e para ter o prémio já sacrificar um prémio maior e um testemunho com impacto para outros bem 
maior.

Quando para termos hoje o que deveríamos ter amanha, sacrificamos os nossos valores, ao 
recebermos antecipado, recebemos consideravelmente menos!

 
B. Algumas recompensas temporais
Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória mui 
excelente; Não atentando nós nas coisas que se vêem, mas nas que se não vêem; porque as que se 
vêem são temporais, e as que se não vêem são eternas. 2 Coríntios 4:17,18
O Serviço a Deus pode ser muito doloroso, mas vemos nesta passagem que no processo recebemos 
já aqui na terra recompensas: Paulo diz-nos que as cicatrizes e feridas ganhas em     
                              consequência do serviço a Deus, tiveram um papel a seu favor aqui na Terra:
Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não 
de nós.  
Em tudo somos atribulados, mas não angustiados; perplexos, mas não desanimados.  
Perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não destruídos;  
Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a 
vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos; 
E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a 
vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. 
De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida.  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E temos portanto o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei; nós cremos também, 
por isso também falamos.  
Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará 
convosco.  
Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça 
abundar a ação de graças para glória de Deus. 
Por isso não desfalecemos; mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, 
contudo, se renova de dia em dia. 
Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória mui 
excelente;  
Não atentando nós nas coisas que se vêem, mas nas que se não vêem; porque as que se vêem são 
temporais, e as que se não vêem são eternas.  
2 Coríntios 4:7-18
 
QUAIS AS RECOMPENSAS TERRENAS DE PAULO NESTA PASSAGEM?
1) A vida de Cristo em Paulo estava a ser modelada e manifestada como exemplo para todos - 
RECOMPENSA
2) As dificuldades tidas por amor dos irmãos despoletavam nos mesmos gratidão e glória a Deus – 
RECOMPENSA
 

“To get profit without risk, experience without danger, and reward without 
sacrifice, is as impossible as it is to live without being born.”

 
C. Recompensas ETERNAS
Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o 
que tiver feito por meio do corpo, ou bem, ou mal.  
2 Coríntios 5:10
E não há criatura alguma encoberta diante dele; antes todas as coisas estão nuas e patentes aos 
olhos daquele com quem temos de tratar.  
Hebreus 4:13
Existem pelo menos 5 coroas no Novo Testamento que Deus tem como recompensas no Céu:
1.       A coroa da vida 

 Tg 1: 12 e Ap 2: 10 - A coroa da vida está reservada e será conquistada pelos cristãos que foram 

provados e aprovados na vida cristã. Muitas vezes, o inimigo armou suas ciladas, mas ele conseguiu 

sair vencedor. Esse crente não retrocedeu, não fraquejou, não murmurou, não duvidou, não se 

contaminou  - Todo crente pode ter essa coroa. Basta suportar com perseverança as provações do 

dia a dia e terá reservado a coroa da vida. 

2.       A coroa incorruptível 

 1Co 9: 25-27; 2Co 5: 10 - A coroa incorruptível é exclusivamente para aqueles que obtiverem 

vitória sobre o velho homem. O apóstolo Paulo expressa que iremos comparecer diante do tribunal 

de Cristo. Lá vai ser manifesto o que tivermos feito de bem ou de mal através do nosso corpo. O 

apóstolo Paulo mostra que é necessário lutar diariamente contra a própria carne e seus desejos, 1Co 
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9: 25-27. Ele esmurrava seu corpo e o reduzia à escravidão, ou seja, ele tinha domínio sobre seu 

corpo para não ser encontrado desqualificado no dia do julgamento em que irá receber essa coroa. 

Essa mesma atitude deve ser tomada por todos aqueles que pretendem conquistar essa coroa.

3.       A coroa de alegria  

1Ts 2: 19-20 - A coroa de alegria é destinada a todos os cristãos que pregam o evangelho com o 

único objetivo de ganhar almas para o reino de Deus. Essa questão não é somente para os grandes 

pregadores, mas para todos os cristãos. Então, o que você está esperando? Comece a ganhar almas 

para Deus.

4.       A coroa da justiça 

 2Tm 4: 8 - A coroa da justiça é para os que amam a segunda vinda de Jesus. 

5.       A coroa de glória  

1Pe 5: 1-4 - A coroa de glória é para os que apascentam o rebanho de Deus. Ela está preparada para 

os pastores e demais obreiros que apascentam o rebanho, as igrejas do Senhor Jesus Cristo. Essa 

coroa é um galardão especial para aqueles que dedicaram suas vidas em prol da igreja, não em 

constrangimento (forçados), mas espontaneamente.

 

No Céu, todas as coroas serão colocadas aos pés de Jesus

Os vinte e quatro anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, e 
adoravam o que vive para todo o sempre; e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo:  
Digno és, Senhor, de receber glória, e honra, e poder; porque tu criaste todas as coisas, e por tua 
vontade são e foram criadas.  
Apocalipse 4:10,11
Estas Coroas durarão Eternamente, não serão esquecidas, roubadas ou danificadas com o 
tempo; Serão memoriais eternos de que Deus recompensa a FIDELIDADE!
Mas há mais:
1.       Recompensas para quem Ora:  Ora, sem fé é impossível agradar-lhe; porque é necessário 
que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. 
Hebreus 11:6
2.       Recompensas para os Hospitaleiros: Quem vos recebe, a mim me recebe; e quem me recebe 
a mim, recebe aquele que me enviou.  
Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta; e quem recebe 
um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Mateus 10:40,41
 
C. As recompensas baseiam-se na qualidade não na quantidade (v. 13b).
“A obra de cada um se manifestará ….e o fogo provará qual seja a obra de cada um. 
Se a obra que alguém edificou…permanecer, esse receberá galardão”
Ficamos muitas vezes impressionados com a Dimensão, Recursos, Imagem ….de uma igreja ou até 
de algum crente. Deus não julga crentes com base no que têm nem no que fazem. Ele julga crentes 
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nas motivações e nas razões que os mesmos são levados a fazer algo para Deus. Sendo Deus 
Omnisciente Ele vê tudo isso e o Seu julgamento é Justo.
As recompensas têm por natureza uma conotação positiva. Mas acreditem que podem ter uma 

conotação negativa: “Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; porque tudo o que o homem 

semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7”

A tree is known by its fruit; a man by his deeds. A good deed is never lost; he who sows 

courtesy reaps friendship, and he who plants kindness gathers love.Saint Basil

 
C. Nenhuma recompensa será adiada ou esquecida (v. 14).
1. A obra de cada um se manifestará  - não há nada que façamos que não seja tido em conta para 
recompensas. Mesmo que seja algo feito em oculto…Deus vê.
 
D. As Recompensas deverão ser uma motivação extra para Obedecer
Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. |  Tendo por 
maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito; porque tinha em vista a 
recompensa. Hebreus 11:26 

                Nunca esqueçamos que o “nosso trabalho não é em Vão no Senhor! (1 Cor 15:58). 
  

 
·         SALVAÇÃO VS RECOMPENSAS
-           

-          God’s love is unconditional, but His blessings are conditional. Likewise, salvation is a 
free gift, but eternal rewards is based on actions

 
1) A Salvação é uma Dádiva que nunca é merecida – não depende das nossas Obras.
Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo 
Jesus nosso Senhor. Romanos 6:23
Que nos salvou, e chamou com uma santa vocação; não segundo as nossas obras, mas segundo o 
seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos; 
2 Timóteo 1:9
1) Recompensas são um resultado merecido de um serviço e esforço fiel
E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, Sabendo 
que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Colossenses 
3:23,24
E veio o primeiro, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu dez minas.  
E ele lhe disse: Bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre dez cidades terás 
autoridade. Lucas 19:16,17
2) A Salvação é algo que recebemos na hora.
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Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, 
tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. joão 5:24
2) A grande parte das nossas recompensas são futuras
E serás bem-aventurado; porque eles não têm com que to recompensar; mas recompensado te 
será naressurreição dos justos. Lucas 14:14
3) O Foco da Salvação é o pecado 
E dará à luz um filho e chamarás o seu nome JESUS; porque ele salvará o seu povo dos seus 
pecados. Mateus 1:21
3) O foco da Recompensa é o Serviço  ( temos a responsabilidade de fielmente servir o Deus 
que nos salvou )
Servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens.  
Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Efésios 
6:7,8
4) Salvação envolve “Possuir Cristo”
Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Deus não tem a vida.  
1 João 5:12
4) Recompensas envolve possuirmos Coroas
Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o 
prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis.  
E todo aquele que luta de tudo se abstém; eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível; nós, 
porém, uma incorruptível. 1 Coríntios 9:24,25
5) Quando um pecador se aproxima de Deus para o Salvar ouve: “ Está tudo feito”!  IT’S 
DONE
 
E, quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o 
espírito. João 19:30
 
5) Um Crente quando é recompensado ouve: “ Fizeste um bom trabalho” – WEEL DONE
 
Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te 
colocarei; entra no gozo do teu senhor. Mateus 25:23
6) Salvação é um dom gratuito dado numa altura especifica
 
Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, 
tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24
6) Recompensas são obtidas após uma vida inteira de esforço
 
Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o 
que tiver feito ( ao longo da vida )  por meio do corpo, ou bem, ou mal. 2 Coríntios 5:10
 

 
Every act of true service will be remembered and rewarded by God.

He takes special note of our heart attitude

NO RISKS NO REWARDS
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