
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apocalipse 3:11-13 
Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. 
12 Ao vencedor, fá-lo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá; 
gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu 
Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu 
novo nome. 13 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 
 
Apocalipse 2:17 
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: Ao vencedor, dar-lhe-ei 
do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa 
pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o 
recebe. 
 

COROA 
στεφανος stephanos - de uma palavra aparentemente primária stepho (torcer ou enrolar); TDNT - 7:615,1078; n m 1) coroa 
1a) símbolo de realeza ou (em geral) de posição exaltada 1a1) grinalda ou guirlanda que era dada como prêmio aos 
vencedores nos jogos públicos 1b) metáf. a bem-aventurança eterna que será concedida como prêmio ao genuínos servos 
de Deus e de Cristo: a coroa (de flores) que é a recompensa da retidão 1c) aquilo que é ornamento e honra para alguém 
Sinônimos ver verbete 5833 

 
PEDRINHA BRANCA 
ψηφος psephos do mesmo que 5584 ; TDNT - 9:604,1341; n f 1) pequena pedra lisa gasta, seixo 1a) na cortes de justiça 
antigas, o acusado era condenado pelos seixos pretos e absolvido pelos brancos 2) voto (por causa do uso de seixos na 
votação) 

Mateus 5:12 
Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus; pois assim 
perseguiram aos profetas que viveram antes de vós.  

 
Nossa ideia de coroa é bem definida quanto a um prêmio dado ao vitorioso ou aos reis. Mas, não 
vemos a coroa como uma peça, um objeto literal que carregaremos na eternidade, afinal de 
contas seremos seres espirituais.  
 
Mesmo que tenhamos um corpo glorificado, não nos parece coerente uma peça, um objeto no 
sentido material que conhecemos hoje. A mesma ideia ocorre quanto às pedrinhas. Será que 
vamos receber mesmo uma pedra literal, branca? 

REUNIÃO DO NÚCLEO 

VOCÊ ACREDITA NA COROA COM PEDRINHAS? 
 
Há uma promessa bíblica de recebermos uma coroa. Esse negócio de 
pedrinhas não te parece meio brega ou religioso?  

O que realmente significam os galardões prometidos na Bíblia? Por que 
falamos tão pouco sobre isso? 
 
Nesta lição vamos avaliar sobre o Milênio e como precisamos nos preparar 
para reinar com Cristo na terra e por toda a eternidade. 

Fomos chamados para um reino eterno. Privilégio supremo! 



Bem, os questionamentos dos detalhes desses elementos não conseguimos responder 
objetivamente, mas, não podemos ignorar que o Senhor tem preparado algumas coisas na 
eternidade. Se são elementos representativos ou literais, vale a pena aguardar as repostas que 
teremos no céu! 
 
Porém, não podemos desfazer desse assunto ou apenas racionalizar os planos de Deus. 
Precisamos valorizá-los. O Senhor prometeu nos coroar, portanto, eu preciso saber o que fazer 
para isso. O Senhor nos prometeu uma pedrinha branca, com um novo nome. Isso, certamente, é 
de uma importância celestial, sobrenatural. Mesmo que não tenhamos condições teológicas ou 
intelectuais de definir esses elementos, precisamos buscar do Senhor o que Ele quer de nós 
quanto a essas promessas. 
 

Apocalipse 22:6-7 
Disse-me ainda: Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos 
espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que 
em breve devem acontecer. 7 Eis que venho sem demora. Bem-aventurado 
aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. 
 
Apocalipse 22:12 
E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir 
a cada um segundo as suas obras. 

 
Preparar-nos para a eternidade é um assunto para oração e busca sincera diante do Pai. Desses 
elementos anunciados no livro do Apocalipse, o Milênio talvez seja o mais denso. Reinaremos 
com Cristo na terra durante o Milênio? 
 

Apocalipse 20:6 
Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição; sobre 
esses a segunda morte não tem autoridade; pelo contrário, serão sacerdotes de 
Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. 

 
REINAR É UM ASSUNTO ESPIRITUAL 
Coroas e pedras preciosas fazem parte desse universo! 
 

Romanos 5:17 
Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que 
recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio 
de um só, a saber, Jesus Cristo. 
 
Apocalipse 5:9-10 
Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu 
sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e 
nação 10 e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes; e reinarão sobre 
a terra. 
 

Imagina que o Senhor está preparando algo especial para o seu povo viver durante mil anos e 
não vamos nos importar como isso? Eu quero saber como devo andar com o Senhor nesta 
terra, a fim de reinar com Ele, a fim de receber coroa, pedras e tudo mais que tem sido 
preparado para a eternidade. Não quero expressar desinteresse ou desprezo caminhando aqui 
de qualquer forma, só me interessando por coisas materiais dessa terra. 

 
Lucas 19:11-27 
Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de 
Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se 
imediatamente. 12 Então, disse: Certo homem nobre partiu para uma terra 
distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. 13 Chamou dez 
servos seus, confiou-lhes dez minas e disse-lhes: Negociai até que eu volte. 14 
Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, 
dizendo: Não queremos que este reine sobre nós. 15 Quando ele voltou, depois 



de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o 
dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. 16 Compareceu 
o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu dez. 17 Respondeu-lhe o senhor: 
Muito bem, servo bom; porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 
dez cidades. 18 Veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu cinco. 19 A 
este disse: Terás autoridade sobre cinco cidades. 20 Veio, então, outro, 
dizendo: Eis aqui, senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. 21 
Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso; tiras o que não puseste e ceifas o 
que não semeaste. 22 Respondeu-lhe: Servo mau, por tua própria boca te 
condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o 
que não semeei; 23 por que não puseste o meu dinheiro no banco? E, então, na 
minha vinda, o receberia com juros. 24 E disse aos que o assistiam: Tirai-lhe a 
mina e dai-a ao que tem as dez. 25 Eles ponderaram: Senhor, ele já tem dez. 26 
Pois eu vos declaro: a todo o que tem dar-se-lhe-á; mas ao que não tem, o que 
tem lhe será tirado. 27 Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram 
que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. 
 

Eu quero ministrar sobre você. 
Que você seja uma pessoa diligente, profundamente interessada nos planos eternos de Jesus 
Cristo. Que tudo o que Ele tem preparado para nós seja objeto de interesse, estudo e busca!  
 
Não corremos atrás de méritos, não conseguiremos ser merecedores de nada, mas, segundo a 
parábola de Jesus, queremos ser os servos que multiplicam os talentos recebidos para a glória 
do Reino do Rei Jesus! 
 
Mais do que estudo teológico (que é algo bom) queremos intimidade com o Senhor. Queremos 
sua obra, seu fogo, tornando-nos mais santos, cada dia mais semelhantes a Cristo. Queremos as 
expectativas da Sua vinda e Seu Reino ardendo no coração! 

 
Apocalipse 21:1-8 
Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar 
já não existe. 2 Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, 
da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. 3 Então, ouvi 
grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. 
Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com 
eles. 4 E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não 
haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. 5 E 
aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E 
acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. 6 Disse-me 
ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim. Eu, a quem 
tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. 7 O vencedor herdará estas 
coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. 8 Quanto, porém, aos covardes, 
aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos 
idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde 
com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. 

 
 
4 PERGUNTAS PARA DIRECIONARMOS A PARTICIPAÇÃO DE TODOS COM COMENTÁRIOS E 
TESTEMUNHOS 
 

1. Assim como o trigo e o joio, você está mais preso às coisas da terra ou desapegado delas 
para se dedicar intensamente ao Reino de Cristo? 

2. Você considera este tempo que estamos vivendo oportunidade única para buscarmos 
conhecer mais o Senhor e Sua vinda? 

3. O que você está disposto a fazer em relação à sua agenda cotidiana para ter mais 
intimidade com Jesus? 

4. De que forma você pode ser um canal para que outras pessoas também descubram a 
importância das promessas de Deus preparadas para a eternidade? 
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