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 Corra para Alcançar  

Série: O que agrada a Deus. 

As Bênçãos Incondicionais São Garantidas por Deus 

  

LIBERTAÇÃO

Introdução 
  

 Esforço de ganhar almas, Paulo usa figura dos Jogos Ístmicos x Olímpicos - 1Co9.24 

o A corrida, a prova mais importante, num estádio de 180x27 

o Vencedor não recebia dinheiro, mas uma coroa, fama, vida de herói, imortalidade, 

aclamação. 

 Treinamento Duro – 1Co9.25 

o 10 meses sendo últimos (meses) em Corinto correndo no monte da acrópole; 

o Auto-disciplina, dieta, sono – ignorar exigências, seria em vão. 

 Aplica este conceito para ensinar algumas lições - 1Co 9.24 

o Todos podem ganhar o prêmio. 

 Ganhar = agarrar. 

 Prêmio = não a própria, mas de outros - 1Co 9.25 

 A imortalidade x Imortalidade = coroa da vida 

 Galardão = ganho pessoal – 1Co 9.19 

 Correr de tal modo – 1Co 9.24 a 27 

o Objetivo definido: ser aprovado. 

o Disciplina envolvida: Submeto-me/escravo. 

o Evitar desqualificação por Deus – avaliação de moedas, cavalos. 

 

Afirmação teológica: Ainda que se tenha acesso a Deus exclusivamente por Sua graça, existem 

atitudes e condutas que implicam em perdas. 

 

 Correr de tal modo era para ganhar o prêmio, e ainda mais... 

o Voltamos ao tema de 1Co 3.15 

 Não se trata de salvação, que está garantida por Deus, e de quem nada e 

ninguém pode nos separar. 

 Exemplos, da história do povo de Israel para ensinar sobre os riscos. 

o Ocorreram, fatos históricos, e mais ainda. 

o Servem de exemplo negativo - 1Co 10.6 
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 Povo de Israel, segunda e terceira gerações foram para o Egito por causa da fome, 

precedidos por José que foi vendido por seus irmãos. 

o Ficaram escravos por 400 anos. 

 Quando chegou o tempo de Deus libertar seu povo, manifestou-se de forma 

espetacular libertando o povo todo. 1Co10.1 

o Conduzindo-os Ex 13.21 

o Libertando Ex 14.21 e 22 

 

BATISMO 

1Co 10.2 Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar.  

 A idéia é que seguiram Moisés, colocando-se sob sua liderança. 

 Confiaram no Senhor e tiveram estreito relacionamento com Moisés. 

 

SUSTENTO 

1Co 10.3 Todos comeram do mesmo alimento espiritual. 

 Eles comeram alimento espiritual, origem celestial, uma ação sobrenatural - Ex 

16.4, 13 a 15 

o Deus se manifestou milagrosamente para abastecer todo seu povo. 

 Supridos de água - 1Co 10.4 

Acompanhar não no aspecto físico, mas no suprimento - Ex 17.6 

o Foi Deus quem os supriu da água que careciam. 

 

RISCO DA FÉ 

 Como se pode ver, todos passaram por estas experiências, mas as experiências 

excepcionais pelas quais passaram, não garantiram aprovação eterna e em todos 

os sentidos. Podem ser reprovados -  1Co 9.27; 1Co 10.5 

o Deus não os considerou santos, mas impuros. 

o Deus mesmo fez com que morressem no deserto, sem desfrutar da terra 

prometida. 

 O exemplo deles serve para nós, pois ainda que... 

o Fomos salvos por Cristo, libertos da condenação do pecado, batizados, 

supridos. 

o Mas também condenados -  2Tm 2.20 e 21 
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Quais são as atitudes que levam à reprovação divina? 

IDOLATRIA 

1Co 10. 7 Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: “O povo se 
assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra”.   
 

 Idolatria se deu após a saída do Egito, enquanto Moisés estava na presença do 

Senhor, e o povo achou que estava demorando -  Ex 34.1,4,6 

 Construíram deus conforme seus corações, sacrificaram e... Farra –Ex 34.7 

 Corinto tinha um ídolo em cada esquina, mas a questão é interna - Ez 14.3 

o Imagens e outros deuses; 

o Sucesso, amor, serviço social, auto-imagem; 

o Com esta conduta se desonra a Deus e compromete a vida - Ex 32.28 

O que ocupa a posição de ser adorado e servido em seu coração? 

IMORALIDADE 

1Co 10. 8 Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram e num só dia morreram 

vinte e três mil.  

 Paulo já tratou sobre isso em 1Coríntios 5 e 6, mas havia um caso de imoralidade 

associada a idolatria - Nm 25.1,3,9 

 Imoralidade é apelo que desqualifica diante de Deus. Pornografia, ficar, 

conversação e piadas, casos... Você pensa estar enganando a quem? 

 

TENTAR A DEUS 

 1Co 10. 9 Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por 

serpentes.  

 Tentar é por à prova, e aqui tem o sentido de ver até onde a pessoa vai. 

o Aqui reclamavam da comida, do tempero... Nm 21.5 

 Ananias e Safira tentaram impressionar com falsa consagração; 

 Está querendo provar a Deus, e ver seus limites, vai encontrá-lo. 

o Comprar presumindo na provisão de Deus 

RECLAMAÇÃO 

1Co 10. 10 E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo 

destruidor.  

 Povo se queixou por vários motivos 

o Comida e dificuldades -  Nm 14. 2, 36, Nm 16.11,41 
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 O que está fazendo? Não pense que sua reclamação são só palavras.  

 Reclamação é basicamente: 

o Rebeldia com sua soberania; 

o Falta de fé em sua sabedoria; 

o Insatisfação com seu amor, bondade e justiça. 

 Em alguns casos Deus enviou um anjo para destruição. 

 Temos que aprender a ver Deus em nosso caminho, a dedicar e confiar a Ele toda 

a vida, e a dar graças por tudo.  

 

CONCLUSÃO 

 O que estava por trás disso? 1Co 10.6 

o Pecado inicia-se no coração. 

 Fatos, e mais do que fatos, um exemplo, mas é mais do que isso - 1Co 10.11 

o Estamos vivendo o último período da ação divina neste mundo; 

o Não temos tempo para negligências. 

 Levando sua vida numa boa, tudo vai correndo bem, suas experiências - 1Co 10.12 

o Advertência e palavra de cuidado. 

 Certeza do que poderemos encontrar - 1 Co 10.13 

o Tentações não têm conotação mais ou menos, depende do agente; 

o Situações são testes que fazem de você o único responsável; 

o Não existem tentações que o pecar seja inevitável. 

 Diabo não é o responsável. 

 Deus não está tentando, é cada um mesmo. 

o Sempre Deus, que é fiel, tem o escape. 

 Não nos deixe cair em tentação. 

 Capaz de se compadecer. 

 Não precisa ser um filho de Deus desqualificado como é o caso da maioria. 

o Vida com Deus medíocre – negócios, bens, lazer, bem estar. 

o Não inverta as prioridades, valores, compromissos. 
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 Corra na direção certa, faça-se um escravo, disciplinado, dedicado à pessoa certa. 

 

 

Perguntas de Aprofundamento 
 

1. Você tem experimentando a liberdade que há em Jesus? Se não o que te 

impede? Se sim compartilhe com o grupo. 

2. Como você se porta frente à liderança, ou melhor, debaixo de uma liderança? 

Quais são suas dificuldades e desafios? 

3. Como você entende o sustento de Deus em sua vida? 

4. Quais são as experiências que você tem passado com o Senhor? 

5. Ídolos nascem no coração. Como combatê-los? 

6. Como podemos tentar a Deus? Como podemos evitar? 

7. Murmuração revela o que? Quais foram as consequências que Israel colheu 

com murmuração? Como podemos hoje cair no mesmo pecado? 

8. Compartilhe sobre 1Co 10.13. 

 


