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Introdução



Eternidade no coraçãoEle fez tudo apropriado ao seu 
tempo. Também pôs no coração 

do homem o anseio pela 
eternidade; mesmo assim ele 
não consegue compreender 
inteiramente o que Deus fez.

Ec 3.11



Eternidade no coração

Eu lhes asseguro: Quem ouve 
a minha palavra e crê naquele 

que me enviou, tem a vida 
eterna e não será condenado, 
mas já passou da morte para 

a vida.
Jo 5.24



Eternidade no coração

Se é somente para esta 
vida que temos esperança 

em Cristo, somos, de 
todos os homens, os mais 

dignos de compaixão. 
1 Co 15.19



Eternidade no coraçãoPois todos nós devemos 
comparecer perante o tribunal de 
Cristo, para que cada um receba 

de acordo com as obras 
praticadas por meio do corpo, 

quer sejam boas quer sejam más.      

2 Co 5.10



Foco comumAmados, insisto em que, 
como estrangeiros e 

peregrinos no mundo, vocês 
se abstenham dos desejos 

carnais que guerreiam contra 
a alma.

1 Pe 2.11



Foco comum

Filhinhos, agora permaneçam 
nele para que, quando ele se 

manifestar, tenhamos 
confiança e não sejamos 

envergonhados diante dele na 
sua vinda

1 Jo 2.28



Foco comum13 Todos estes viveram pela fé, e 
morreram sem receber o que tinha 

sido prometido; viram-no de longe e 
de longe o saudaram, 

reconhecendo que eram 
estrangeiros e peregrinos na terra.  

Hb 11



Foco comum
14 Os que assim 

falam mostram que 
estão buscando uma 

pátria.

Hb 11



Foco comumEm vez disso, esperavam eles 
uma pátria melhor, isto é, a 

pátria celestial. Por essa razão 
Deus não se envergonha de ser 
chamado o Deus deles, e lhes 

preparou uma cidade.    

Hb 11.16



Foco comum
24 Pela fé Moisés, já adulto, 

recusou ser chamado filho da 
filha do faraó, 25 preferindo ser 

maltratado com o povo de Deus 
a desfrutar os prazeres do 

pecado durante algum tempo.

Hb 11



Foco comum

26 Por amor de Cristo, 
considerou sua desonra uma 

riqueza maior do que os 
tesouros do Egito, porque 

contemplava a sua 
recompensa. 

Hb 11



Foco comum32 Que mais direi? Não tenho tempo 
para falar de Gideão, Baraque, 

Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os 
profetas, 33 os quais pela fé 

conquistaram reinos, praticaram a 
justiça, alcançaram o cumprimento de 
promessas, fecharam a boca de leões, 

Hb 11



Foco comum
34 apagaram o poder do fogo e 

escaparam do fio da espada; da 
fraqueza tiraram força, tornaram-

se poderosos na batalha e 
puseram em fuga exércitos 

estrangeiros. 

Hb 11



Foco comum
35 Houve mulheres que, pela 

ressurreição, tiveram de volta os 
seus mortos. Uns foram torturados 
e recusaram ser libertados, para 

poderem alcançar uma ressurreição 
superior;

Hb 11



Foco comum

36 outros enfrentaram 
zombaria e açoites; 
outros ainda foram 

acorrentados e colocados 
na prisão,

Hb 11



Foco comum
37 apedrejados, serrados ao 

meio, postos à prova, mortos ao 
fio da espada. Andaram 

errantes, vestidos de pele de 
ovelhas e de cabras, 

necessitados, afligidos e 
maltratados. 

Hb 11



Foco comum
38 O mundo não era 

digno deles. Vagaram 
pelos desertos e 

montes, pelas cavernas 
e grutas.

Hb 11



Foco comum
39 Todos estes receberam 
bom testemunho por meio 
da fé; no entanto, nenhum 
deles recebeu o que havia 

sido prometido. 

Hb 11



I
Graça X Merecimento



Salvação pela Graça
8 Pois vocês são salvos pela 
graça, por meio da fé, e isto 
não vem de vocês, é dom de
Deus; 9 não por obras, para 

que ninguém se glorie.

Ef 2



Salvação pela Graça
37 Mas, em todas estas 
coisas somos mais que 
vencedores, por meio 

daquele que nos amou.

Rm 8



Salvação pela Graça
38 Pois estou convencido de 
que nem morte nem vida, 
nem anjos nem demônios, 

nem o presente nem o 
futuro, nem quaisquer 

poderes,

Rm 8



Herança condicionada
18 Estes se desviaram da 
verdade, dizendo que a 

ressurreição já aconteceu, 
e assim a alguns 
pervertem a fé.

2 Tm 2



Herança condicionada

19 Entretanto, o firme fundamento 
de Deus permanece inabalável e 

selado com esta inscrição: “O 
Senhor conhece quem lhe 
pertence” e “afaste-se da 

iniqüidade todo aquele que 
confessa o nome do Senhor”.

2 Tm 2



Herança condicionada

20 Numa grande casa há 
vasos não apenas de ouro e 

prata, mas também de 
madeira e barro; alguns para 
fins honrosos, outros para 

fins desonrosos. 
2 Tm 2



Herança condicionada
21 Se alguém se purificar 
dessas coisas, será vaso 

para honra, santificado, útil 
para o Senhor e preparado 

para toda boa obra.

2 Tm 2



Herança condicionada
12 se perseveramos,com 

ele também 
reinaremos.Se o 

negamos,ele também 
nos negará; 

2 Tm 2



Herança condicionada

13 se somos infiéis,ele 
permanece fiel,pois 

não pode negar-se a si 
mesmo.

2 Tm 2



Herança condicionada

Porque ninguém pode 
colocar outro alicerce 
além do que já está 
posto, que é Jesus 

Cristo.
1 Co 3.11



Herança condicionada
12 Se alguém constrói 
sobre esse alicerce 
usando ouro, prata, 
pedras preciosas, 

madeira, feno ou palha,

1 Co 3



Herança condicionada

13 sua obra será mostrada, 
porque o Dia a trará à luz; 

pois será revelada pelo fogo, 
que provará a qualidade da 

obra de cada um.

1 Co 3



Herança condicionada
14 Se o que alguém 

construiu permanecer, 
esse receberá 
recompensa.

1 Co 3



Herança condicionada
15 Se o que alguém construiu 

se queimar, esse sofrerá 
prejuízo; contudo, será 
salvo como alguém que 
escapa através do fogo.

1 Co 3



II
O que Deus vai retribuir



Critérios de retribuiçãoTodos os que competem nos 
jogos se submetem a um 

treinamento rigoroso, para obter 
uma coroa que logo perece; mas 
nós o fazemos para ganhar uma 

coroa que dura para sempre.

1 Co 9.25



Critérios de retribuiçãoPois quem é a nossa 
esperança, alegria ou coroa 

em que nos gloriamos 
perante o Senhor Jesus na 

sua vinda? Não são vocês?

1 Ts 2.19



Critérios de retribuiçãoAgora me está reservada a 
coroa da justiça, que o Senhor, 
justo Juiz, me dará naquele dia; 

e não somente a mim, mas 
também a todos os que amam a 

sua vinda.

2 Tm 4.8



Critérios de retribuição

Feliz é o homem que 
persevera na provação, 

porque depois de aprovado 
receberá a coroa da vida, que 

Deus prometeu aos que o 
amam.

Tg 1.12



Critérios de retribuiçãoQuando se manifestar o 
Supremo Pastor, vocês 

receberão a 
imperecível coroa da 

glória.

1 Pe 5.4



A natureza da retribuição Muito bem, meu bom 
servo!’, respondeu o seu 

senhor. ‘Por ter sido 
confiável no pouco, governe 

sobre dez cidades.

Lc 19.17



Conclusão



Vergonha ou honraSe alguém se envergonhar de 
mim e das minhas palavras nesta 
geração adúltera e pecadora, o 

Filho do homem se envergonhará
dele quando vier na glória de seu 

Pai com os santos anjos.

Mc 8.38



Vergonha ou honraSe alguém se envergonhar de 
mim e das minhas palavras nesta 
geração adúltera e pecadora, o 

Filho do homem se envergonhará
dele quando vier na glória de seu 

Pai com os santos anjos.

Mc 8.38



Vergonha ou honra

Filhinhos, agora permaneçam 
nele para que, quando ele se 

manifestar, tenhamos 
confiança e não sejamos 

envergonhados diante dele 
na sua vinda.                     

1 Jo 2.28



Vergonha ou honra
11 Eu lhes digo que muitos 

virão do oriente e do 
ocidente, e se sentarão à 
mesa com Abraão, Isaque
e Jacó no Reino dos céus.

Mt 8



Vergonha ou honra
12 Mas os súditos do 

Reino serão lançados 
para fora, nas trevas, 
onde haverá choro e 

ranger de dentes.

Mt 8



Uma nova disposição

e assim vocês estarão 
ricamente providos quando 

entrarem no Reino eterno de 
nosso Senhor e Salvador 

Jesus Cristo. 

2 Pe 1.11



Uma nova disposiçãoPor isso mesmo, 
empenhem-se para 

acrescentar à sua fé a 
virtude; à virtude o 

conhecimento

2 Pe 1.5



Uma nova disposição

10 os vinte e quatro anciãos se 
prostram diante daquele que está 

assentado no trono e adoram 
aquele que vive para todo o sempre. 
Eles lançam as suas coroas diante 

do trono, e dizem:

Ap 4



Uma nova disposição
11 “Tu, Senhor e Deus nosso, és 

digno de receber a glória, a 
honra e o poder, porque criaste 

todas as coisas, e por tua 
vontade elas existem e foram 

criadas”.

Ap 4


