
O Reino de Deus 
 

"O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz;  
e aos que estavam assentados na região e sombra da morte a luz raiou.  

Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer:  
Arrependei-vos, porque é chegado o Reino dos céus."  

(Mateus 4.16,17) 
  

 
Se hoje, estamos reunidos aqui, em adoração ao Deus Vivo, é porque o 
Reino de Deus chegou até nós!  
 
É porque alguém, num belo dia, nos evangelizou, nos apresentou Jesus. Nos 
deu a oportunidade de sairmos das trevas e da região e da sombra da morte!  
 
Alguém que não teve vergonha de mostrar a nós que já era do Reino. 
Alguém que se expôs até, a perder nossa amizade e a sentir a nossa 
rejeição. 
  
Você consegue lembrar-se da pessoa que lhe evangelizou? Ore por ela 
agora! Agradeça a Deus por sua vida! 
 
Você consegue lembrar do dia em que nasceu de novo? E avaliar o quanto a 
atitude dessa pessoa beneficiou sua vida, sua família, sua existência? Você 
é grato(a) a Deus por isso?  
 
Pois eu lhe digo que neste mesmo instante, há bilhões que ainda estão 
esperando que isso aconteça em suas vidas. Bilhões de pessoas que 
precisam de crentes que não tenham vergonha em lhes mostrar que são do 
Reino de Deus! 
  
E a única exigência para se entrar neste Reino é: Nascer de novo. Nascer 
em Cristo. Nascer espiritualmente. (Jo 3.3) “Aquele que não nascer de 
novo, não pode ver o reino de Deus”. 
 
E o interessante é que tudo começa quando, arrependidos, somos 
perdoados por Deus.  
 
Então, há duas principais características de quem nasce de novo em Cristo:  
 
(1) A capacidade de também perdoar 
 
Porque quer ter paz com Deus e com os homens. Quer viver livre, sem as 
amarras dos verdugos. 
 
(2) Tem o profundo desejo de ser santo  
 
Por isso, quando o crente nascido de novo peca, sente culpa, tristeza, 



vergonha, peso espiritual mesmo.  
 
Isso ocorre porque o Espírito de Cristo agora habita em nosso corpo frágil e 
carnal! 
 
O Espírito então, trabalha duro em nós para: 
  

1) Moldar o nosso caráter, a fim de que Cristo seja visto em nossa vida;  
 

2) Alimentar nossa alma com as coisas do Reino, a fim de termos coração 
puro, que não pense mal das pessoas, mas só o bem; 
 

3) Limpar nosso corpo, a fim de que sirvamos a Deus com mãos limpas e 
nossas obras sejam de ouro, prata e pedras preciosas.    

 
O Novo Nascimento em Cristo Jesus é necessário para recebermos o poder 
do Reino. Pois, trata-se de uma experiência sobrenatural...pela fé.... é 
espiritual! 
  
Para quê recebermos este poder?  
 
Porque aonde o Reino de Deus chegar, deve chegar com poder, quebrando 
as obras das trevas. 
  
O Reino de Deus chegou à nós: 
  
1. Com Jesus sendo concebido de modo sobrenatural (Lc 1.26-35). 
(v.35) “E respondendo o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito 
Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra...”  
 
2. Com o ministério sobrenatural de salvação, curas e milagres do 
Senhor Jesus (Lc 4.37-41). 
(v.40) “E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias 
doenças lhos traziam; e pondo as mãos sobre cada um deles, os 
curava”. 
 
3. Com o milagre da ressurreição de Cristo no domingo (Lc 24.1-8). 
(v.5) “E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o 
chão, eles lhes disseram: Por que buscai entre os mortos aquele que 
vive?” 
  
4. Com a vinda sobrenatural do Espírito Santo sobre a Igreja (At 2.1-4). 
(v.4) “E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar 
noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que 
falassem”. 
  
O Reino de Deus, um dia será retirado, mas se estabelecerá com o seu 
poder total, uma segunda vez nesta terra, depois do Arrebatamento dos 



Salvos: 
  
1. Livrando Israel das Nações (bodes) no Armagedon (Is 11.10-16). 
  
2. Introduzindo as nações que forem salvas da Grande Tribulação (ovelhas), 
no Reino Milenar de Cristo (Mt 25.31-34). 
  
 
Assim, podemos ver que sempre que o Reino de Deus chega é com poder! 
 
Portanto, a mensagem da Igreja de Jesus Cristo é esta: “O Reino de Deus 
já chegou e está entre nós com poder!” 
  
Essa é a mensagem das células!  
É a mesma mensagem do evangelismo pessoal! 
Essa é a mensagem do discipulado! 
Essa é a mensagem que trará as pessoas a Jesus! 
  
Porém, é preciso que a Igreja seja comprometida com essa mensagem, e 
jejue mais, e ore mais, e busque mais a direção de Deus. 
  
É preciso que a Igreja se prepare mais para discipular os novos na fé,  
 
Que esteja disposta a bancar os custos de se pregar a mensagem do Reino!  
  
 
Conclusão: As pessoas precisam descobrir que em você o Reino de Deus 
habita e com poder! 
 


