Retomando:O desafio da célula passada foi o de exercitar a nossa fé, rejeitar a incredulidade e
visualizar o milagre. Você pode contar algum testemunho de milagre? (não importa se grande ou
pequeno, o milagre sempre é sobrenatural!)

Estudo 11 – Os Tesouros no Céu

 Resumo:Neste estudo falaremos a respeito da verdadeira riqueza, onde realmente
precisamos empenhar nossas vidas de maneira que nosso coração esteja no lugar onde de
fato deve estar. Tendo como base as palavras de Jesus, aprenderemos o que realmente tem
valor.

Texto: Mateus 6: 19-21 e Provérbios 13:7.
Introdução:Olhando para a história do homem, podemos perceber o quanto as riquezas, o bem
estar próprio, a boa vida com luxos e regalias, seduz e captura o coração das pessoas. Quem nunca
ouviu alguma história de piratas buscando um tesouro escondido? Quantas guerras aconteceram e
ainda acontecem com o objetivo de alcançar riquezas e poder!E não precisamos ir tão longe!
Muitas vezes essa guerra acontece dentro dos lares. Vemos famílias brigando, irmãos que cortam
completamente o relacionamento uns com outros por causa de herança. Temos até mesmo casos de
filhos que mataram pais para receber a herança. Quantas brigas dentro de casa para ver quem
manda mais? Pessoas nos seus trabalhos disputando poder, reconhecimento e muitas vezes até
mesmo se corrompendo para alcançar seus objetivos. Histórias como essas e tantas outras não
relatadas são somente o sinal claro do quanto os tesouros desse mundo podem nos envolver e laçar
o coração. Esse tipo de tentação faz com que o homem caia e se perca desde o paraíso. Mateus 4
nos fala que o diabo tentou com riquezas e poder até mesmo Jesus. Portanto, não podemos pensar
que estamos imunes a isso, mas precisamos, de fato, avaliar nossas vidas e compreender qual é o
verdadeiro tesouro, pois ao contrário do que dizem as historinhas, ele não está escondido, mas já
foi descoberto e revelado a nós na palavra de Deus.
1)Onde está o seu coração?
Muitas pessoas se consideram simples, sem luxo ou dizem não fazer questão de algumas coisas.
Mas são muitas as coisas que podem se tornar riquezas para nós. Talvez a sua riqueza seja o seu
trabalho e por ser tão valioso, você empenha toda a sua força e se dedica ao máximo para ele de
maneira que ele se torna a prioridade da sua vida, te fazendo gastar força, tempo, dedicação e
muitas vezes até mesmo a própria vida. Aquilo no qual investimos mais do nosso tempo, recurso e
esforço aponta o tesouro do nosso coração. Se nossa vida se resume em trabalhar para ter uma vida
melhor, então é sinal de que nosso coração pode estar juntando tesouros aqui na terra. A Bíblia nos
fala que os tesouros da terra são corruptíveis e irão acabar mais cedo ou mais tarde, pois a
traça e a ferrugem corroem. Riquezas acabam e pessoas morrem. A verdadeira riqueza está
no céu, na vida com Deus.Provérbios fala que algumas pessoas se consideram ricas não tendo

nada e outras se consideram pobres tendo tudo. Ela está falando justamente a respeito de pessoas
que dizem ser ricas, pois têm muitas riquezas terrenas, mas não possuem riquezas no céu. Já
outras, acreditam ser pobres por não ter riquezas na terra, mas possuem grande tesouro no céu. Por
isso a Palavra de Deus nos orienta a ajuntar tesouros no céu.
2)O que fazer para ajuntar tesouros no céu?
O objetivo da nossa vida deve ser ajuntar tesouros no céu, pois lá será a nossa morada definitiva.
Os tesouros de céu nunca terão fim. Mas é necessário um esforço agora para que isso aconteça.
I – Buscar primeiro o Reino de Deus. Priorizar o que é prioridade pode parecer redundância, mas
muitas pessoas têm dificuldade em fazer isso. Acreditam de verdade que a prioridade são as coisas
terrenas, quando na verdade não são. Jesus nos orienta a priorizar o Reino de Deus e a Sua
justiça e declara que TODAS AS OUTRAS COISAS serão acrescentadas na nossa vida se
assim agirmos. Qual é a sua prioridade? Busque primeiro o Reino de Deus.
II –Guardar o coração. Provérbios 4:23 diz que acima de qualquer coisa devemos guardar o
nosso coração, pois dele procedem as fontes da vida. Todo cuidado é pouco, pois nosso coração,
sendo uma fonte tão importante, não pode ser contaminado com coisas deste mundo. O que
oferecemos a Deus é o justamente o nosso coração. Como ofereceremos algo contaminado? O
coração aponta onde de fato está o seu coração.
III – Lembrar que Deus é quem cuida de tudo o que precisamos. Não há necessidade de nos
desgastarmos com coisas que o próprio Deus prometeu que supriria. Se Ele falou, então Ele vai
cumprir. Jesus disse que acrescentaria sobre a nossa vida tudo o que precisarmos. Portanto o
nosso esforço deve estar voltado para os tesouros do céu. Mateus 6 mostra Jesus nos falando
que se ele veste as flores do campo e alimenta os passarinhos, quanto mais não cuidará de nós!
Deus cuida de tudo!
Conclusão:As vezes nosso foco está muito longe do que realmente importa. É necessário nos
alinharmos para que a nossa vida realmente seja como Deus nos ensina. Você percebe que seu
tesouro tem sido coisas ou pessoas? Entende que esses tesouros terão um fim e ao final de tudo
você não terá nada de verdade? Isso pode mudar, Deus pode ajudar você a priorizar o que é
prioridade e juntar tesouros no céu. Deseja isso? Levante a mão, vamos orar.

Desafio:Fazer uma análise do seu dia-dia, das suas prioridades e perceber, com sinceridade, se
através das suas escolhas, você tem buscado ajuntar tesouros no céu ou na terra.

