
Tendo Jesus chegado às regiões de Cesaréia de Felipe, 
interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os 

homens ser o Filho do homem? 14 Responderam eles: Uns 
dizem que é João, o Batista; outros, Elias; outros, Jeremias, ou 
algum dos profetas.15 Mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem 
dizeis que eu sou?16 Respondeu-lhe Simão Pedro: Tu és o 

Cristo, o Filho do Deus vivo.17 Disse-lhe Jesus: Bem-
aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e 
sangue que to revelou, mas meu Pai, que está nos céus. 

18 Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra 
edificarei a minha igreja, e as portas do hades não 

prevalecerão contra ela; 19 dar-te-ei as chaves do reino dos 
céus; o que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o que 

desligares na terra será desligado nos céus. 
(Mt 16.13-19) 

 
 
Nesse texto, Jesus ensina a Pedro e aos demais discípulos três  
níveis de revelação, que são, na verdade, estágios da vida cristã  
pelos quais todo crente precisa passar. 
 
Jesus abre a mente de seus discípulos para algo muito maior do     
que eles mesmos, pois, se eles compreendessem a grandeza da    
obra em que estavam envolvidos, certamente suportariam todas as  
lutas e provações que enfrentariam pela frente, sem desistir da fé. 
 
 

OS TRÊS NÍVEIS DE REVELAÇÃO 
 
 
1º Nível – A Revelação da Salvação 
17 Então, Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão  
Barjonas, porque não foi carne e sangue que to revelaram, mas 
meu Pai, que está nos céus. 
 
Deus quer se revelar ao homem de um modo que não deixe  
dúvidas sobre quem Ele é! De uma maneira que as opiniões do  
mundo não consigam influenciar o nosso entendimento. 
 
Todo ser humano precisa dessa experiência: Receber a revelação  
da Salvação que só há em Jesus Cristo! 
 

Sem o processo da Salvação, que ocorre mediante o  
arrependimento, não existe o Novo nascimento. 
 
Há milhões de pessoas que creem em Deus e até creem em Jesus 
Cristo, mas nunca provaram uma mudança radical de mentalidade, 
de valores de vida, isso porque nunca nasceram de novo (Jo 4). 



 
 
2º Nível – A Revelação da Igreja 
18 Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra  
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não  
prevalecerão contra ela. 
 
No primeiro estágio, o alvo de Deus é levar o homem ao novo  
nascimento. Ele permite que nos olhemos no espelho e vejamos  
nossa condição de pecadores, caídos, perdidos e carentes de  
salvação. 
 
Porém, no segundo estágio, o homem salvo, precisa ter a visão da 
edificação  da Igreja.  
 
Precisa entender que faz parte de um projeto, no qual, muitos já  
estão e muitos ainda chegarão. 
 
É nesse estágio que percebemos que o alvo de Deus não é apenas 
nos perdoar os pecados. É quando aprendemos a ouvir a voz do  
Espírito Santo, que está trabalhando, edificando, preparando a  
Igreja, a noiva de Cristo. 
 
É quando começa a transformação do nosso caráter, os dons  
começam a fluir e nos sentimos parte de algo maior do que nós  
mesmos e que precisamos mudar, para que continuemos fazendo  
parte disso. 
 
Por isso, ame a sua igreja local, que é um pedacinho da Igreja de  
Cristo espalhada por toda a terra. 
 
Viva conforme a Palavra do Senhor nesta Igreja!  
Ame os irmãos!  
Procure fazer o possível para não entristece-la!  
Sirva a Deus na igreja! 
Seja a igreja aonde você for!  
Edifique a igreja! 
 
Quando compreendemos a Salvação em Cristo e passamos a ser  
Igreja, então, estamos prontos para o 3º estágio. 
 
3º Nível – A Revelação do Reino de Deus 
 

19 Dar-te-ei as chaves do reino dos céus; o que ligares na terra  
terá sido ligado nos céus; e o que desligares na terra terá sido 
desligado nos céus” 
 
Nesse estágio, o crente recebe a revelação de algo muito maior do 



que sua própria vida e muito maior do que “as quatro paredes” da  
Igreja local. O Senhor nos abre a visão do Reino dos Céus.  
 
O Reino dos Céus existe de eternidade a eternidade e domina  
sobre todo o universo. Todavia, a Terra é o único lugar no universo 
que está sob o controle de satanás. 1 João 5.19 - Sabemos que    
somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no Maligno. 
 
O Reino dos Céus é o governo celestial que começou a ser  
implantando na terra com a encarnação de Cristo. Esse governo  
continua a ser implantado através da Igreja e terá o seu ápice no  
Milênio. 
 
Mas para isso, é preciso que pessoas com a própria vida de Deus  
cooperem com Ele nesta obra. 
 
Adão falhou – Noé falhou – A nação de Israel falhou. Porém, Deus 
não mudou o Seu plano original. Ele ainda quer estabelecer o Seu  
governo na terra. 
 
Portanto, toda obra da Igreja, o Corpo de Cristo, deve manifestar o 
Reino dos Céus. Assim, o trabalho da Igreja é trazer o que há no  
Reino dos Céus para a Terra:  
 

a) A vontade de Deus,  
b) Os valores de Deus,  
c) Os princípios de Deus. 

 
É para isso que o Senhor Jesus nos diz em Sua Palavra:  
“Eu lhe darei as chaves do Reino do Céu; o que você PROIBIR 
na terra será PROIBIDO no céu; e o que você PERMITIR na  
terra será PERMITIDO no céu.” 
 
Por isso, enquanto a Igreja estiver de acordo com os propósitos e  
os princípios de Deus, será a Igreja quem vai ditar os rumos da  
nossa geração! 
 
Deus quer usar cada igreja local, incluindo a IDPB Cidade Nova,  
para manifestar a Sua autoridade e implantar o Seu governo, em 
cada bairro, em cada rua, em cada lar da nossa nação! 
 
Entenda isso! A porta é maior do que a chave, mas a porta só abre 
para quem tem a chave! 
 
- Você tem a chave para desatar a sua prosperidade!  
A sua máquina de colheita! 
- Você tem a chave para desatar a vida do seu cônjuge, dos seus  
filhos, da sua família! 



- Você tem a chave para desatar a sua saúde! 
- Você tem a chave para desatar o crescimento da sua célula! 
- Você tem a chave para trazer pessoas para os Encontros! 
- Você tem a chave para multiplicar novos líderes! Novos músicos! 
Novos ministros de louvor! Novos pastores! Novos pregadores! 
- Você tem a chave para mudar o contexto político, social e             
econômico da nação brasileira, do estado do Amazonas, da cidade 
de Manaus..... 
 
Conclusão: Cada um de nós precisa avançar para a visão do  
Reino de Deus! É um novo nível de autoridade, onde cada crente,  
como rei e sacerdote, faz uso pleno das chaves do Reino dos Céus. 


