
DE DEUS, SOMOS COOPERADORES 

Como eu posso colaborar com Deus?  

Deus nos chama para sermos cooperadores do seu sublime 

propósito, divino e eterno. Diante do reconhecimento desta verdade, 

devemos nos render em submissão e gratidão. Por um lado, em 

humilhação, por outro lado em arrependimento, reconhecendo que 

somos luz de Deus neste mundo.  

18 Da mesma maneira Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta 

pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não 

prevalecerão contra ela. Mateus 16:18 - Deus quer edificar a sua 

casa favorita, a obra de suas mãos.  

9 Porquanto nós somos colaboradores de Deus; vós sois a 

lavoura de Deus e edifício de Deus. O dever dos ministros de 

Cristo 1 Coríntios 3:9 - De Deus nós somos cooperadores.  

Todo princípio espiritual começa pelo quebrantamento.  

17 O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração 

contrito; um coração quebrantado e arrependido jamais será 

desprezado por Deus! Salmo 51:17 - Jamais seremos 

cooperadores de Deus, sem que nossos corações sejam 

quebrantados e os nossos espíritos contritos. Isso se torna algo 

espantoso a natureza carnal.  

15 E Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não 

vivam mais para si mesmos, mas para Aquele que por eles 

morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5:15 - Cristo morreu por todos 

nós, esta é uma verdade evidente.  

24 a vos revestirdes do novo homem, criado para ser 

semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da 

Verdade. Efésios 4:24 - Em Cristo Jesus, já nos despimos do velho 

homem.  

17 Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação; as 

coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo! 2 

Coríntios 5:17 - Eis que tudo se fez novo: 



Quem mentia, não minta mais;  

Quem roubava não roube mais;  

Quem adulterava, não adultere mais;  

Quem se irava, não se ire mais;  

Quem tinha ciúme, não o tenha mais;  

Quem matava, não mate mais. 

 

Nós somos cooperadores de Deus para nossa própria salvação  

O perigo que corremos, é o de nos movermos pela nossa própria 

vontade, e não pelo propósito de Deus em nós. Por essa razão é 

necessário que venhamos a negar a nós mesmos e reconhecermos 

Cristo a todo tempo, com tudo que somos e com tudo o que temos.  

Isso requer uma entrega total, pois na maioria das vezes estamos 

tão envolvidos com nossos próprios interesses, que não alinhamos 

a nossa vida com os propósitos de Deus, e quando vêm os ventos 

fortes e batem de frente com a nossa vida (casa), ela vem a cair, e 

a sua ruína é grande.  

Esse equilíbrio divino precisa ser urgentemente recuperado em 

nossos corações, para que não corramos o risco de cair da graça, 

pois de Deus somos cooperadores.  

8 “Não endureçais o vosso coração, como em Meribá, e ainda 

como aquele dia em Massá, no deserto, Salmo 95:8 - Não 

devemos endurecer o nosso coração, para que não venhamos ter 

uma ideia errada de Deus, como alguns tiveram no deserto, e por 

isso murmuravam.  

- Por que Deus nos escolheu?  

- Por que Deus nos chamou?  

- Por que Deus nos salvou?  



Precisamos reconhecer o propósito de Deus para todas as 

coisas  

11 E fez o seguinte voto: “Ò SENHOR Todo-Poderoso, se 

quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares 

de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes 

um filho homem, então prometo que o dedicarei a ti, Yahweh, 

por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba 

jamais serão cortados!”Samuel 1:11 - A necessidade de Ana era 

um filho, mas o propósito de Deus era um profeta que cooperasse 

com Ele, para advertir o sacerdote Eli na correção da sua casa.  

Deus quer manifestar o seu proposito em nós, mas nós sempre 

queremos realizar nossas próprias vontades e desejos.  

6 Cristo, no entanto, é fiel como Filho sobre a casa de Deus; e 

essa casa, precisamente, somos nós, isto é, se retivermos, 

com fé perseverante, a coragem e a esperança da qual nos 

gloriamos. O grave perigo da incredulidade. Hebreus 3:6 - Hoje, 

Deus continua nos envolvendo na sua obra sublime, a edificação da 

sua casa, o lugar da sua habitação. Jesus foi a casa onde Deus 

habitou, nós somos a casa de Jesus, onde o Espírito de Deus 

habita.  

25 Ele também não é servido pelas mãos dos homens, como se 

precisasse de algo, porquanto Ele mesmo concede a todos a 

vida, o fôlego e supre todas as nossas demais necessidades. 

26 De um só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de 

que povoassem a terra, havendo determinado previamente as 

épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. 27 Deus 

assim procedeu para que a humanidade o buscasse e 

provavelmente, como que tateando, o pudesse encontrar, ainda 

que, de fato, não esteja distante de cada um de nós: 28 ‘Pois 

nele vivemos, nos movimentamos e existimos’, como 

declararam alguns de vossos poetas: ‘Porquanto dele também 

somos descendentes’. 29 Portanto, considerando que somos 

geração de Deus, não devemos acreditar que a Divindade 

possa ser semelhante a uma imagem de ouro, prata ou pedra, 

esculpida pela arte e idealização humana. 30 Em épocas 



passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, 

mas agora ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, 

cheguem ao arrependimento. 31 Porque determinou um dia em 

que julgará o mundo com o rigor de sua justiça, por meio do 

homem que para isso estabeleceu. E, quanto a isso, Ele deu 

provas a todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos!” Uns 

debocham, outros crêem Atos 17:25-31 - O Apostolo Paulo falou 

de um Deus completo, ele mesmo disse, eu temo em ter anunciado 

a verdade para outros, e eu mesmo seja desqualificado e reprovado 

diante de Deus, mas para que isso não aconteça, esmurro meu 

corpo, e o reduzo a servidão e a obediência, buscando não andar 

conforme os meus desejos e prazeres carnais, não vivendo para 

mim mesmo, mas para Cristo.  

Paulo ainda diz: o Deus que criou tudo do nada, precisa de alguma 

coisa de nós? NEle vivemos, nEle nos movemos e existimos, Deus 

é o único ser que vive de si mesmo, de uma forma completa alto 

suficiente. Por outro lado, esse mesmo Deus diz: Façamos o 

homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E nos 

encarregou de sermos cooperadores dEle, na realização do 

processo da nossa salvação.  

E a bíblia é o nosso caderno de exercícios, do grande projeto de 

Deus, no desenvolvimento da nossa própria vida.  

3 Ora, duas pessoas poderão caminhar lado a lado se não 

tiverem de acordo? Amos 3:3 - Devemos estar de acordo com os 

propósitos de Deus, para podermos andar lado a lado com Ele. A 

casa edificada é Cristo formado em nós.  

15 o vinho que alegra o coração, o óleo que dá brilho às faces e 

o pão que sustenta o vigor dos seres humanos. Salmos 104:15 

Se negligenciarmos essa tão grande salvação como cooperadores 

de Deus na edificação da casa do Senhor, a casa não terá: Alegria, 

brilho, vitalidade espiritual e poder para deter o inimigo. As vidas 

serão fracassadas e os testemunhos serão vazios. Mas se nos 

submetermos em humildade e gratidão com arrependimento, 

nossas casas estarão cheias de mantimentos, como o vinho que 



alegra os corações, o óleo que dá brilho aos nossos rostos e o pão 

que nos dá vigor. 


