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A COROA DA VIDA 

Apocalipse 3.7-13 
 

SENTIR 
Numa sociedade que permanentemente apela para a performance, a 
humanidade tende a medir força e qualidade em termos de tamanho, 
poder e riqueza. 
 
Você já foi avaliado pelo seu desempenho ou já olhou para alguma 
pessoa reparando nisso? Acha esse critério importante para avaliar 
alguém? 
 
APRENDER 
A igreja de Filadélfia, cujo nome em grego significa “amor fraternal”, é a 
mais nova, a menor e mais fraca das sete, e estava localizada numa 
cidade também pequena, que era um dos polos de disseminação da 
cultura grega.  
 
A esta igreja, Jesus se apresenta como santo, verdadeiro, e como aquele 
que tem a chave de Davi. Tudo isso para marcar sua autoridade e 
senhorio.  
 
Mesmo sendo fraca, a igreja de Filadélfia tinha como virtude um grande 
trabalho, obras muito marcantes, elogiadas por Jesus. Mas isso não fez 
com que evitasse observar que, entre aqueles homens e mulheres, havia 
uma “sinagoga de satanás”, aqueles que tinham um comportamento 
hostil com seus irmãos (negavam as Escrituras, blasfemavam contra 
Deus e se empenhavam em destruir a Igreja). 
 
E Jesus encerra sua carta encorajando os membros de Filadélfia com as 
seguintes palavras: “Venho em breve! Retenha o que você tem, para que 
ninguém tome a sua coroa”. O que será que aqueles homens e mulheres 
precisavam reter? 

REFLETIR 
 
Jesus se apresenta como Santo. Você se considera santo? Por quê?  
 
Filadélfia foi encorajada a reter o que tinha. O que podemos fazer para 
preservar nossa santidade? Como guardar nosso coração? 
Jesus também se apresentou como verdadeiro. Temos permanecido fieis 
à verdade? Há áreas em que temos mais dificuldade de nos manter fieis? 
Como a célula pode ajudar nisso? 
 
Por que podemos afirmar que quando somos fracos é que somos fortes? 
 
Diante dos desafios da célula ou da igreja, confiamos naquele que atua 
na nossa fraqueza ou o medo nos paralisa? Como você poderia servir 
melhor no pequeno grupo? 
 
APLICAR 
 
Imagine uma cidade celestial gloriosa descendo e só vão entrar nela os 
marcados com o nome de Cristo. E ao passarem pela porta receberão 
uma COROA DE HONRA. E as pessoas que estão agora reunidas com 
você nesta célula, estarão lá, junto com você.  
 
Mas para isso, hoje, precisamos ajudar uns aos outros a reter o que 
temos para que ninguém tome nossa coroa. Esse é um compromisso de 
servir uns aos outros e de juntos, crescermos em maturidade. 
 
AVISOS 
 

SEMINÁRIO COM FAMÍLIAS 
25, 26 e 27/05 (quarta, quinta e sexta) – 20h 

 
Na quarta, os nossos pastores Carlos Alberto e Suely Bezerra estarão 
em um bate-papo aberto para aprendermos com suas experiências.  
 
Na quinta-feira e sexta estaremos todas as células juntas na CGSede.  
 
Prepare-se para estes dias!! 
 
 


