
 
 

TEMOS UM TESOURO 
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Quebra gelo: Como você imagina ser um tesouro bem valioso? 
 
Texto Base: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e 
não de nós. 2 Coríntios 4:7 
 
Introdução: Neste texto, nós cristãos somos comparados a vasos de barro. Mas o maior tesouro da terra 
foi colocado em nós, simples e frágeis vasos de barro. Somos totalmente vulneráveis, mas o tesouro é 
imperecível.  Temos um tesouro, mas não deixamos de ser simples vasos. 
 
1 – TEMOS ESTE TESOURO – Tesouro é algo precioso e de grande valor.  Deus escolheu colocar este 
tesouro que é o seu Espírito Santo dentro de nós, habitar em nós, mesmo sendo pecadores. Que honra e 
privilégio Deus nos concedeu.  Após termos ouvido a mensagem do Evangelho e crermos no Senhor Jesus, 
fomos salvos e selados com o Espírito Santo. (Efésios 1:13-14).   
 
2 – VASOS DE BARRO -  O vaso de barro é frágil, simples, sem grande beleza e brilho. Se não manuseado 
com cuidado pode quebrar. Somos comparados a vaso de barro, mas temos o Espírito Santo que é poder 
para vencermos nossas fraquezas, limitações e fazermos a obra do Pai. Fomos formados do pó da terra 
(Então o SENHOR modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de 
vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2:7).   
 
3 – A EXCELÊNCIA DO PODER É DE DEUS – Fica claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. O 
Espírito Santo de Deus escolheu habitar em nós e se manifestar através de nós. Escolheu o que é fraco e 
incerto, para mostrar que a excelência do poder vem de Deus e não de nós, para que o seu nome seja 
glorificado.  Todos nós somos pecadores e necessitamos da graça de Deus.  Esse contraste entre o vaso de 
barro e o tesouro que é colocado dentro do vaso deixa claro o grande amor de Deus por nós e a 
manifestação da sua graça. 
 
4 – E NÃO DE NÓS – O poder é de Deus e não nosso. O orgulho leva a pessoa a pensar que é melhor que o 
outro e não se submete ao Senhor. Esse sentimento tira de nós a consciência de que precisamos de Deus, 
e isso vai nos afastando Dele.  A Bíblia afirma que Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos 
humildes! (Tiago 4:6). O espírito de independência está enraizado no ser humano.  Há muito tempo 
Satanás procura minar a autoridade de Deus, seu espírito de independência se manifesta de muitas 
maneiras na nossa vida.  Não somos independentes, vivemos debaixo da autoridade e vontade de Deus.  O 
poder de Deus está em nós, mas não vem de nós. 
 
Conclusão: Temos este tesouro que é o Espírito Santo de Deus. O poder extraordinário é de Deus, e não 
nosso. Deus é a fonte desse poder, e não nossas próprias capacidades e realizações. É no contraste entre a 
nossa incapacidade e o extraordinário poder de Deus que se revela a Sua maravilhosa graça e Seu nome é 
glorificado.  Quando o poder de Deus é revelado em homens simples o resultado é estrondoso. Foi assim 
com um grupo de pescadores humildes e incultos que, capacitados pelo Espírito Santo, espalharam o 
Evangelho por todo o mundo.  E o nome do Senhor foi conhecido e glorificado. 
 
Vamos Orar:  Você tem tido dificuldade de perceber que é vaso de barro, frágil e pecador? E o quanto é 
abençoado e favorecido por este grande tesouro, que é o Espírito Santo, morar dentro de você?  E que o 
poder de Deus que se manifesta na sua vida e através dela, a glória pertence ao Senhor? Então vamos orar.   
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