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  Conhecendo o Rei Jesus 
 
Quando entramos no Reino de Deus, precisamos conhecer o Rei! 
Não somente isso, mas temos de conhecê-lo muito bem para 
levarmos outros a conhecê-lo. 
 
Existem muitas formas de conhecermos alguém: 
Pela Mídia = Artistas, jogadores, políticos, etc... 
De vista = Vizinhos, padeiro, caixa de banco, pessoas da igreja, etc. 
Quando Somos apresentados. 
 
Mas para conhecermos alguém intimamente precisamos investir 
tempo suficiente em um relacionamento.Sl 25.14 - A intimidade do 
Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a 
sua aliança. 
 
Todo relacionamento que nos leve a um conhecimento íntimo e 
sincero exigirá dedicação, esforço, renuncia e principalmente tempo 
juntos.  
 

Temos que passar com o Senhor o tempo suficiente para 
conhecê-lo 
 
1. Pela Oração e jejum – Jr 33.3 - Clama a mim, e responder-te-
ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes. 

 
É pela oração constante que o Espírito Santo nos leva a sentir a 
presença e a ouvir a voz de Cristo.Moisés diz para o Senhor em Êx 
33.15,16 Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir 
deste lugar.16 Pois como se há de saber que achamos graça 
aos teus olhos, eu e o teu povo ? Não é porventura, em 
andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu 
povo, de todos os povos da terra? 
 
O jejum nos torna quebrantados e sensíveis, sem vontade de 
revidar pela força da carne. Pelo jejum compreendemos que somos 
apenas a sarça e que de Deus vem o fogo que não se apaga. Atos 
13:2 E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito 
Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo para a obra que os 
tenho chamado. 
 
2. Pela leitura diária da Palavra – Jo 14.21 - Aquele que tem os 
meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama; e 
aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e 
me manifestarei a ele. 
 



IDPB CIDADE NOVA  IDPBCIDADENOVA.COM.BR 

É pela leitura comprometida da Palavra que entendemos o modo de 
pensar e agir de Jesus. Só assim compreendemos os valores do 
Reino de Deus. 
 
3. Pela comunhão com os irmãos–1Jo 1.3,4 - Sim, o que vimos e 
ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais 
comunhão conosco; e a nossa comunhão é com o Pai, e com 
seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que 
o nosso gozo seja completo. 

 
É convivendo semanalmente, na célula, no templo e nos 
relacionamentos que vamos nos afiar mutuamente: 
 
- Vamos aprender a amar pessoas diferentes de nós mesmos 
- Vamos descobrir qualidades nos outros 
- Vamos aprender a esperar os mais fracos e a seguir os mais 
fortes 
 
Precisamos conhecer profundamente a Cristo, para levarmos 
outras pessoas a Ele 
 
Quando trazemos alguém a Jesus nos tornamos pais e mães 
espirituais- A Igreja tem real necessidade de homens e mulheres 
que sejam pais e mães espirituais (Cuida, alimenta, ama, protege, 
disciplina, treina e abençoa, até o fim). 
 
Paulo foi pai espiritual de Lídia - At 16.13-15 - No sábado saímos 
portas afora para a beira do rio, onde julgávamos haver um 
lugar de oração e, sentados, falávamos às mulheres ali 
reunidas. E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, 
da cidade de Tiatira, e que temia a Deus, nos escutava e o 
Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo 
dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa, rogou-nos, 
dizendo: Se haveis julgado que eu sou fiel ao Senhor, entrai em 
minha casa, e ficai ali. E nos constrangeu a isso. 
 
A mulher samaritana tornou-se mãe espiritual – Jo 4.28-30 - 
Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse 
àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo 
quanto eu tenho feito; será este, porventura, o Cristo? Saíram, 
pois, da cidade e vinham ter com ele. 
 
André foi pai espiritual de seu irmão Simão Pedro – Jo 1.40-42 -
André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram 
João falar, e que seguiram a Jesus. Ele achou primeiro a seu 
irmão Simão, e disse-lhe: Havemos achado o Messias (que, 
traduzido,quer dizer Cristo). E o levou a Jesus. Jesus, fixando 
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nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás 
chamado Cefas (que quer dizer Pedro).  
 
 
Milhões de Pessoas têm real necessidade de conhecer a Cristo 
 
1. Sem Cristo,irão para o inferno – At 4.11,12 - Ele é a pedra que 
foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como 
pedra angular. E em nenhum outro há salvação; porque 
debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, 
em que devamos ser salvos. 
 
2. Precisam saber que há outra vida, uma vida abundante – Jo 
10.10 - O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir; 
eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. 
 
3. Precisam cumprir seu propósito nesta geração–1Pe 2.5,9 - Vós 
também, quais pedras vivas, sois edificados como casa 
espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes 
sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Mas 
vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o 
povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que 
vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz; 
 
Conclusão: 
 
Decida-se hoje a conhecer profundamente o coração do nosso 
Senhor, pela oração diária, pela leitura de Sua Palavra, por 
períodos de jejum, pela comunhão com os irmãos. 
 
Decida-se também a levar diariamente pessoas à presença do 
nosso Rei, pelo seu estilo de vida e compartilhando a Palavra de 
Deus.  
 

 


