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Prefácio

Desde que meu filho Christopher foi para o céu em 2008, 
minha mente está muito mais direcionada para assuntos 
celestiais. Sua ida inesperada e precoce para lá levou-me a 
pesquisar com mais profundidade os mistérios e maravi-
lhas do céu e do nosso futuro com Cristo. Como professor, 
pregador e evangelista, estou mais comprometido do que 
nunca em ajudar as pessoas a encontrarem Jesus e a eterni-
dade com ele no céu.

Quando recebi a oportunidade de ler o novo livro de 
Mark Hitchcock, Recompensas Celestiais, fiquei muito ani-
mado. Além de ser um amigo e respeitado professor e autor 
bíblico, Mark também tem um dom especial para tratar 
de tópicos relacionados aos tempos finais e à eternidade. 
Como eu nunca tinha visto um livro dedicado exclusiva-
mente ao tema do galardão, estava ansioso para lê-lo.

O trabalho de Mark ao abordar esse assunto ignorado e 
às vezes mal interpretado é detalhado, equilibrado e bibli-
camente acurado. Em seu estilo descontraído, temperado 
com muitas ilustrações e percepções úteis, Mark ajudou-
-me a ter uma compreensão melhor do que espera pelo 
cristão no céu. Ler este livro fará o mesmo para você.
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Recompensas Celestiais

O fato de que Deus deseja nos abençoar com recompen-
sas – além dos já extraordinários presentes de sua graça, 
misericórdia e salvação – é incompreensível. Mesmo assim, 
como Mark descreve tão bem, “receber recompensas será 
um sinal do favor e da aprovação de Deus sobre nossas 
vidas aqui na terra”.1 As recompensas celestiais de Deus 
também são um lembrete para nós, cristãos, de que, ainda 
que nunca tenhamos de enfrentar o juízo de Deus, no céu 
teremos de prestar contas ao Senhor da nossa vida. Deus 
avaliará nossa vida, nossas oportunidades, nossos ministé-
rios e nossas motivações na terra – e então nos recompensa-
rá. Como diz meu amigo Warren Wiersbe, “para o cristão, 
o céu não é um simples destino; é uma motivação”.2 É com 
enorme prazer que recomendo este livro!

Greg Laurie
Pastor da Harvest Christian Fellowship

1 Mark Hitchcock, Recompensas Celestiais (Porto Alegre: Chamada, 2019), 
p. 16.

2 Warren Wiersbe, Being a Child of God (Nashville, TN: Thomas Nelson, 
1996), p. 9.



O que nos espera?

Ao longo das últimas décadas, tive o privilégio de falar 
em muitas igrejas e conferências proféticas nos Estados 
Unidos e ao redor do mundo. Falei sobre vários assuntos 
relacionados ao livro de Apocalipse, eventos futuros e sinais 
dos tempos que preparam o palco para a vinda de Cristo. 
Descobri que por toda parte há pessoas muito interessadas 
naquilo que o futuro reserva para elas e para este mundo. 
Um conjunto de tópicos que também abordei é céu, in-
ferno e a vida após a morte. Estes temas contam com 
interesse universal.

Há alguns anos, comecei a ensinar a respeito do tribu-
nal de Cristo (também conhecido como o julgamento do 
bema) e as recompensas que os crentes receberão no céu.

Eu já tinha estudado detalhadamente esses tópicos du-
rante muitos anos e sido pessoalmente desafiado pelas 
Escrituras, por isso decidi preparar uma mensagem so-
bre a avaliação futura da vida dos filhos de Deus e suas 
recompensas celestiais. Logo esses temas tornaram-se meu 
assunto favorito para palestras em igrejas e conferências, 
justamente por serem tão práticos, direcionados e cheios 
de esperança.



10

Recompensas Celestiais

A resposta a essa mensagem continua a me maravilhar. 
O feedback a este respeito está entre os mais positivos que 
já recebi. É um tema que realmente foi ao encontro do 
coração das pessoas. Já faz algum tempo que eu queria 
transformar essa mensagem em livro, a fim de aumentar 
seu alcance e impacto. A equipe da editora Harvest House 
foi muito gentil em aceitar essa parceria comigo a fim de 
tornar esse sonho uma realidade. Sou realmente grato a eles 
por isso.

O livro em suas mãos é o cerne da mensagem que apre-
sentei em numerosas ocasiões, acrescida de uma quantida-
de substancial de material adicional relacionado às recom-
pensas futuras e definitivas.

Espero que você goste tanto de ler este livro quanto eu 
gostei de escrevê-lo. E que todos nós saibamos aplicar essa 
mensagem à nossa vida, vivendo cada dia à luz daquele mo-
mento em que estaremos na frente do nosso Senhor.

Dr. Mark Hitchcock



Capítulo Um

Chance Única

Uma só vida, em breve terá passado,
só o que for feito para Cristo terá significado.3

C. T. Studd

Na hora da morte, assinamos o retrato da nossa vida.
A tinta seca. O retrato está terminado. Estando 

pronto ou não.4

Randy Alcorn

Em 1899, o famoso show do Velho Oeste de Buffalo Bill, 
apresentado em toda a Europa nos últimos anos do século 
XIX, chegou a Berlim, na Alemanha. Os alemães, assim 
como tantos outros povos europeus, acorreram aos milha-
res para assistir às apresentações. Sucesso de bilheteria por 
toda parte, o show contava com várias estrelas de renome, 
mas nenhuma era mais cativante que Annie Oakley. Com 
menos de um metro e meio de altura, Oakley era conheci-

3 C.T. Studd, citado em Nathan Busenitz, “Only One Life”, 24 jun. 2015. 
Disponível em: <https://www.tms.edu/blog/only-one-life/>.

4 Randy Alcorn, The Law of Rewards (Carol Stream, IL: Tyndale House 
Publishers, 2003), p. 72.
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da como “Little Sure Shot” [Pequena tiro-certo], nome que 
recebeu de Touro Sentado. Ela derrotava qualquer franco-
-atirador que ousasse desafiá-la. Oakley tinha na cartola 
muitos truques de tiro espantosos. Um deles era atirar em 
cartas de baralho que tinha jogado para cima. Em outro, 
acertava uma moeda de metal lançada para o ar a quase 
25 metros de distância. Outra façanha clássica de Oakley 
era olhar em um espelho para acertar uma maçã colocada 
atrás dela. Ela foi uma das primeiras estrelas femininas da 
indústria do entretenimento.

Uma das demonstrações que faziam parte da apresenta-
ção de Annie era arrancar “à bala” a ponta queimada de um 
grande charuto aceso que alguém segurava na boca. Essa 
parte começava com Oakley pedindo um voluntário entre 
os espectadores. Como era de se imaginar, normalmente 
ninguém se manifestava, por isso seu marido, Frank Butler, 
disfarçado em meio ao público, se oferecia para a exibição.

Quando o grupo chegou a Berlim, Annie fez seu costu-
meiro pedido para realizar o truque do charuto. Mas dessa 
vez alguém se voluntariou. Não era ninguém menos que o 
recém-coroado imperador alemão, o imperador Guilherme 
II. Antes que alguém de sua comitiva pudesse convencê-lo 
a desistir, o imperador se levantou, tirou do bolso um cha-
ruto e o colocou na boca. Annie Oakley sabia muito bem 
em que tinha se metido. O imperador colocou o charuto 
na boca, com a ponta acesa, e Oakley mirou com seu Colt 
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.45. Puxou o gatilho, dando o tiro, e a ponta foi arrancada 
do charuto a poucos centímetros do rosto do imperador.

Cerca de quinze anos depois, Guilherme II lançou o 
mundo no caos da Primeira Guerra Mundial. Depois do 
início da guerra, Annie Oakley lhe enviou uma carta pe-
dindo uma oportunidade de dar um segundo tiro. Nunca 
recebeu resposta.5

Como aconteceu com Annie Oakley, temos apenas uma 
oportunidade de acertar no que diz respeito à nossa vida 
aqui na terra. Não há ensaios. Não dá para tentar de novo. 
Sem chances adicionais. Precisamos mirar bem o único tiro 
que temos à disposição e caprichar na execução, porque 
todos enfrentaremos o juízo quando a vida terminar (He-
breus 9.27). Embora a vida aqui na terra seja curta, ela 
determina toda a eternidade. Como observa Tim Chester: 
“Nossa vida não passa de um momento, de um fôlego. É 
um tique do relógio. Um piscar de olhos. Uma estalada de 
dedos. Você tem uma vida, uma oportunidade. E não dá 
para repetir nem rebobinar alguma cena. Não viva para o 
momento. Viva para a eternidade”.6

A tese central deste livro é que cada crente tem uma chan-
ce de viver, que essa única oportunidade um dia será revista 
e recompensada pelo Senhor e que nossa vida na eternidade 

5 “Annie Oakley and the Daring Kaiser Wilhelm II Act”. Disponível em: 
<westernhistory.hubpages.com>.

6 Tim Chester, The Ordinary Hero: Living the Cross and the Resurrection 
(Nottingham, Inglaterra: InterVarsity Press, 2009), p. 192,207.



14

Recompensas Celestiais

será dramaticamente afetada pelo resultado dessa avaliação; 
que o que fazemos agora tem um efeito irreversível sobre a 
nossa eternidade. Há repercussões permanentes para o que 
você faz, pensa e diz. Por isso, capriche na mira da sua vida. 
É preciso tirar o maior proveito possível dessa única chance 
que recebemos. Afinal, o que você fizer com esse único tiro 
afetará profundamente a sua vida para sempre.

Podemos chamar isso de princípio da recompensa ou 
de lei da recompensa.

Em poucas palavras, a vida que você leva hoje determinará 
a sua vida na eternidade.

Não passe rápido demais por essas palavras. Permita que 
esse pensamento permeie a sua mente. Deixe que ecoe em 
seu coração. A forma como você vive, pensa e age neste 
exato momento reverberará em sua existência para todo o 
sempre. A forma como você realiza seu trabalho, ama seu 
cônjuge, educa seus filhos, serve aos necessitados, compar-
tilha recursos financeiros, ama o próximo e enfrenta a ten-
tação determinará o curso da sua existência nas infinitas 
eras que hão de vir.

A vida que você leva hoje determinará a sua vida na eternidade.
Nos próximos capítulos, destrincharemos juntos essa 

máxima. Mas, antes de continuar, creio que é importante 
apresentar rapidamente a fundamentação bíblica do con-
ceito do galardão futuro para os crentes, porque muitas 
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pessoas se precipitam ao desconsiderar ou desprezar qual-
quer assunto relacionado a isso.

FOCO NAS RECOMPENSAS
A maioria entre nós provavelmente já se perguntou se a nos-
sa vida realmente está trazendo algum resultado. É muito 
fácil reconhecer o quanto nossos melhores esforços podem 
ser fracos e frágeis. Questionamo-nos então: “Será que o 
que eu faço todos os dias realmente importa? A maior parte 
da minha vida parece ser tão frívola, rotineira e até mes-
mo sem importância”. Ou pensamos, lá no fundo: “Será 
que Deus vai se lembrar do que eu faço aqui na terra? Será 
que todos os sacrifícios que faço pelo Senhor e por outras 
pessoas realmente serão recompensados no céu, ou o céu 
é igual para todos os crentes, independentemente do que 
fazemos aqui na terra?”.

Talvez você até se pergunte se esse conceito de recom-
pensa realmente é tão importante. Nesse contexto, não é 
incomum ouvir cristãos dizendo: “Só estar no céu será sufi-
ciente. Não preciso de outra recompensa. Ver Deus e passar 
a eternidade com ele basta. Não ligo se vou ganhar mais 
alguma coisa nem se vou ou não ter um lugar na primeira 
fila. A última fila está boa para mim, desde que eu esteja lá”.

Esse tipo de resposta pode parecer humilde e piedosa, e 
é verdade que estar no céu será infinitamente melhor do 
que ir para o inferno. Quem poderia duvidar disso? Cada 
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fiel louvará a Deus para sempre pelo fato de ele ter tornado 
possível a convivência com o Senhor no céu.

Mesmo que tudo isso seja verdade, esse tipo de racio-
cínio também possui uma deficiência séria. Receber re-
compensas será um sinal do favor e da aprovação de Deus 
sobre as nossas vidas aqui na terra. Precisamos buscar essa 
aprovação acima de tudo. Sem falar que recompensar-nos é 
ideia de Deus, não nossa.

As recompensas são plano de Deus. A ideia foi dele, não 

nossa. Deus é o único que desenvolveu o galardão, de-

terminou os critérios para concedê-lo e demonstrou sua 

graça ao conferi-lo por serviços fiéis. Recompensas bro-

tam do coração de Deus [...] Não roube dele a alegria de 

ser um Pai celeste que presenteia, porque isso seria dizer 

que você não liga para o que ele dá. Mas você deveria 

se importar. É certo pensar sobre seu galardão celestial. 

Deus pensa.7

A Bíblia elogia o fato de alguém servir a Deus para ser re-
compensado. Pense nisto: Jesus e os escritores humanos do 
Novo Testamento não teriam falado tanto a respeito desses 
prêmios futuros se não quisessem que tomássemos conhe-

7 Woodrow Kroll, Facing Your Final Job Review: The Judgment Seat of 
Christ, Salvation, and Eternal Rewards (Wheaton, IL: Crossway Books, 
2008), p. 44.
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cimento deles e os buscássemos. Deus quer que saibamos 
que nosso trabalho e nossos sacrifícios aqui na terra não 
acontecem em vão (1Coríntios 15.58). Ele quer nos en-
corajar quando estamos passando por momentos difíceis. 
Quer nos mostrar que a vida aqui tem consequências para 
a eternidade, e que ele graciosamente recompensa sacrifício 
e fidelidade.

Como premiar os cristãos é ideia de Deus, desconsiderar 
ou rejeitar a existência dessas recompensas seria um insulto 
ao nosso Pai gracioso. O galardão que ele nos oferece são 
tesouros sem preço que ele espera que desejemos. “Cristo 
nos oferece a incrível oportunidade de trocar bens e valores 
temporais por prêmios eternos.”8

Temos agora a oportunidade de, por meio de nossas 
ações e modo de vida, garantir para nós mesmos recom-
pensas eternas infinitamente maiores na vida futura. De 
acordo com a Bíblia, o Deus que tudo sabe e tudo vê está 
observando a sua conduta e o que você faz por ele todos os 
dias, e o seu lucro em viver para ele é muito maior do que 
você pode imaginar. As recompensas de servir a Cristo com 
fidelidade estão muito além dos nossos sonhos mais loucos. 
No reino vindouro haverá diferenças eternas entre os filhos 
de Deus, dependendo do grau de fidelidade e sacrifício que 
demonstrarmos ao nosso Senhor. Como observa Randy Al-

8 Alcorn, The Law of Rewards, p. 21.
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corn: “Será que Deus tornará todas as almas iguais no céu, 
considerando como equivalentes uma vida de egoísmo e 
indiferença em relação às necessidades alheias e outra que 
se dedicou a orar, a alimentar os famintos e a compartilhar 
o evangelho? A Bíblia diz claramente que não”.9

O galardão é algo muito importante para Deus, e um 
dia, quando estivermos diante dele, também será muito 
importante para nós. Esses prêmios serão uma prova tan-
gível de que nossa vida agradou ao Senhor. Por essa razão, 
eles precisam ser importantes para nós desde já, pois esta é 
a única fase durante a qual podemos fazer algo para ganhá-los.

INVESTIMENTO COM RETORNO
Para que você entenda o enorme significado que as recom-
pensas futuras têm para Deus e o quanto você deveria se 
interessar por elas, quero apresentar uma amostra de passa-
gens da Escritura que sublinham esse assunto. Nada como 
deixar que a Bíblia fale por si mesma. Talvez você se sur-
preenda em ver o quanto a Bíblia tem para dizer a respeito 
desses prêmios. Não dá para ler a Palavra de Deus sem es-
barrar nesse tema.

Nas promessas bíblicas a seguir, marquei determinadas 
palavras em negrito para enfatizá-las. Se você nunca pensou 

9 Alcorn, The Law of Rewards, p. 73.
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