
Comprometidos com o Reino de Deus

O compromisso de um discípulo traz consigo a autoridade de 
Deus.

Um discípulo compromissado não terceiriza suas 
responsabilidades, é assíduo nos trabalhos com os quais a 
congregação se compromete e, não põe preço naquilo que 
ele faz por Cristo.

Atos 5: 40 – 42, “E todos os dias, no templo e de casa em 
casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo.”



Hebreus 10:25, “Não deixemos de congregar-nos, como é 
costume de alguns; antes, façamos admoestações e tanto 
mais quanto vedes que o dia se aproxima.”

A reunião geral mantém um senso de comunidade onde nos 
fortalecemos em unidade funcionando como um só corpo.

O Senhor sempre está presente no ajuntamento de seu povo.

GRUPO CASEIRO E/CÉLULA
CRISTO: NOSSO MODELO E EXEMPLO
A ZONA CONFORTÁVEL DA SALVAÇÃO
Mateus 28: 18 – 20



VOCÊ COMO EXEMPLO DE CRISTO

1) COMPROMISSO COM O TESTEMUNHO



2) COMPROMISSO COM A FAMÍLIA



3) COMPROMISSO COM OS AFAZERES 
DA CASA



4) COMPROMISSO COM A SANTIDADE
Exemplo da rainha cupim



5) COMPROMISSO COM SUA PALAVRA                         
EMPENHADA



6) COMPROMISSO COM A IGREJA



7) COMPROMISSO COM O CONTROLE         
FINANCEIRO



8) COMPROMISSO FINANCEIRO COM        
A OBRA



VAIDADE CARNAL X CUIDADO 
ESPIRITUAL

JOÃO 4:23, “ VERDADEIROS 
ADORADORES”



MATEUS 4:8 – 9 ,“SE, PROSTRADO, ME ADORARES

REINO DE DEUS = SERVOS X REINO DE SATANÁS = SENHORES

A quem você deseja servir? Qual é a índole de seu coração?

Para qual dos dois senhores pende a sua balança?

A senha para o Reino de Jesus é: Marcos 8: 34

1) Negar a si mesmo
2) Tomar a cruz
3) Segui-lo
A senha para o reino deste mundo é: Mateus 4: 8 -9



REINO DE DEUS = SERVOS X REINO DE SATANÁS = SENHORES

A quem você deseja servir? Qual é a índole de seu coração? 

Para qual dos dois senhores pende a sua balança?

A senha para o Reino de Jesus é: Marcos 8: 34
1) Negar a si mesmo
2) Tomar a cruz
3) Segui-lo

A senha para o reino deste mundo é: Mateus 4: 8 -9

1) Te darei reinos  e glória se prostrado me adorares



JUDAS, O ISCARIOTES

- JOÃO 12 : 1 – 8 , MARIA UNGE A JESUS

As duas visões de uma mesma cena

Mateus 26: 14 – 16, O PACTO DA TRAIÇÃO
Judas tinha amor ao dinheiro? 
O que ele faria com ele? 
Compraria sua independência?
Sua realização pessoal?
Satisfaria definitivamente a sua cobiça?



Depois de tanto aprender com o Mestre e de ver tantos
milagres verdadeiros ele vendeu por trinta moedas de 
prata sua passagem para o “reino dos céus”.

Suponho que depois de tudo ele tenha feito uma escolha
consciente.

De repente, para ele, conviver com leprosos, dar ouvidos a 
mulheres e ainda algumas prostitutas, 
abrir mão de uma vida de “sucesso”, não era sua praia.

Qual ibope teria esta vida? 

Onde está a glória disto tudo?



Judas vivia o processo de sedução diabólica. Seu coração 
enganoso o levou a acreditar que valeria
mais a pena aceitar a oferta de possuir “reinos” aqui da terra 
mesmo.

Ele queria vender e o diabo queria comprar: negócio 
fechado!!!

No momento propício, Satanás, poderá lhe fazer uma 
proposta irrecusável. 

Judas tinha um preço limite e o diabo bancou a proposta.
Qual é seu preço?



Você pode não estar susceptível a qualquer valor, mas, e se 
lhe for feita uma oferta pra lá de irrecusável?

E, se ele for certeiro naquilo que seduz seu coração?

Qual dos dois senhores poderia fazer sua balança pender?
O que te atrai em Cristo, sua vida ou o que ele pode fazer 
para te abençoar?

Você visa a cura, a felicidade, o casamento, a realização 
pessoal como prioridade?



Você está consciente que para ter parte com o Senhor Jesus, 
em seu caminho há uma cruz exatamente da sua medida?
Qual é seu preço?

Ele adora negociar almas preciosas do “reino eterno de 
Cristo” por moedas terrenas.

GARGALHADAS CRUÉIS

Falemos a verdade: qual é o seu preço? Casamento, trabalho, 
filhos, igreja, testemunho, renúncia, liberdade, ndependência, 
etc.
2 Timóteo 2: 20 – 21
Tudo é uma questão de escolha! Você tem opção, basta fazer 
a escolha certa.


