
OS TRÊS NÍVEIS DE REVELAÇÃO 
 

Mateus 16.13-19  
“Indo Jesus para os lados de Cesaréia de Filipe, perguntou a 

seus discípu los: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? 14 E 
eles responderam: Uns dizem: João Batista; outros: Elias; e 

outros: Jeremias ou algum dos profet as. 15 Mas vós, 
continuou ele, quem dizeis que eu sou? 16 Respondendo Si 
mão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17 

Então, Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, 
porque n ão foi carne e sangue que to revelaram, mas meu Pai, 

que está nos céus. 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. 19 Dar-te-ei as chaves do 
reino dos céus; o que ligare na terra terá sido liga do nos céus; 

e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus”. 
 
Se contextualizarmos essa passagem com os nossos dias, quando 
Jesus perguntou aos seus discípulos: “Quem, dizem as pessoas ser 
o filho do homem? ”. Eles certamente responderíam: “Eu li no jornal 
que o Senhor é João Batista”, “Há uma grande rede de televisão 
que diz ser o Senhor, Elias que voltou”, “ Eu vi no Google que o 
Senhor é Jeremias”, “Mas, nas redes socias estão dizendo que o 
Senhor é um dos profetas do Antigo Testamento”.  
 
Naquela época, assim como nos nossos dias, o mundo tem muitas 
ideias sobre Jesus. Há muitas teorias que até se transformaram em 
religiões. Há muitas especulações sobre sua divindade, seu caráter, 
sua morte e até sobre sua ressurreição. No entanto, a única fonte 
que nos mostra quem é Jesus, sem deixar dúvidas e m nosso 
coração, é o próprio Deus.  
 
Quando Jesus perguntou aos discípulos, não mais sobre quem o 
mundo dizia ser Ele, mas quem os seus discípulos pensavam que 
Ele era, Pedro saltou na frente de todos e respondeu: “Tu é o 
Cristo, o filho do Deus vivo”. Todas as opiniões que as pessoas 
tinham acerca de Jesus, era uma visão religiosa, superficial e sem 
segurança espiritual. Pedro, então, pelo Espírito, abriu a janela para 
um novo horizonte, quando ele enxergou com os olhos da fé e viu 
que Jesus é o Cristo de Deus.  
 



Nesse momento, 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:  
 
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”. 
 
Nesse texto podemos ver que Jesus inicia uma conversa com os 
discípulos, aparentemente desprentenciosa, porém, no meio da 
conversa Ele faz uma pergunta direta, que exigiu uma resposta 
também direta.  
 
Não pense você, que as coisas ligadas ao reino de Deus que 
aconteceram, ou que estão acontecendo, ou que ainda acontecerão 
em sua vida, são por acaso. Deus quer se revelar a você de um 
modo que não deixe dúvidas quem Ele é! De uma maneira que as 
opiniões do mundo não conseguirão influenciar o seu entendimento! 
  
Pedro, ao responder que Jesus é o Filho de Deus, foi grandemente 
usado pelo Espírito Santo e logo em seguida o Senhor lhe entrega 
duas preciosidades, que jamais devem ser negociadas por quem é 
salvo:  
 
(1) “Bem-aventurado és tu Simão” – “Tu és um homem feliz 
Pedro!” A Salvação trás felicidade, alívio sobre todas as opressões, 
sobre todo tip o de julgo. Quem encontra a Salvação recebe a 
Graça de Deus, que nos dá motivo para viver cheios de esperança!  
 
(2) “Não foi o homem quem te revelou, mas o próprio Deus!” 
Existem aqueles que verdadeiramente são salvos em Cristo (o trigo) 
e existem aqueles que parecem ser salvos (o joio), porque andam 
com os salvos e Deus permite que isso aconteça, porque Ele 
espera que “o joio”, um dia, passe a ser “o trigo”, através do milagre 
da salvação, pelo sangue de Cristo Jesus.  
 
O joio e o trigo são duas plantas idênticas depois que crescem, é 
muito parecido com a semelhança entre a bananeira e o mossoró, 
mas só o trigo produz frutos comestíveis, assim como a bananeira. 
Na época da colheita do trigo, fica muito fácil saber quem é quem, 
então retira-se todo o joio e toca-se fogo. Por isso, todo ser humano 



precisa dessa experiência: Receber a revelação da Salvação que 
só há em Jesus Cristo!  
 
Rm 10.8-11 - Porém que se diz? A palavra está perto de ti, na 
tua boca e n o teu coração; isto é, a palavra da fé que 
pregamos. 9 Se, com a tua boca, c onfessares Jesus como 
Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ress uscitou 
dentre os mortos, serás salvo. 10 Porque com o coração se crê 
para justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. 
11Porquanto a Es critura diz: Todo aquele que nele crê não 
será confundido.  
 
Jesus tentou ensinar a Nicodemos essas duas preciosidades, mas 
ele não recebeu a revelação em seu espírito naquela madrugada, 
porém, três anos depois, a o ver Jesus crucificado, a ficha caiu!  
É assim mesmo, para alguns é “rápido e rasteiro” como foi com 
Pedro, mas par a outros é um pouco mais demorado. No entanto, o 
que importa é que, quando chegue o dia da tua salvação, você a 
abrace “com unhas e dentes” E seja “Bem-aventurado(a)!”  
 
E somente assim, você está habilitado(a) a passar para o segundo 
estágio:  
 
2º Nível – A Revelação da Igreja  
 
18 Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra 
edificarei a minh a 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. Então, 
quando encontramos e enxergamos a Cristo, nossos olhos 
espirituais se abrem, como uma criança que, através do parto, sai 
do ventre da sua mãe e nasce para uma nova realidade.  
 
No segundo estágio, porém, o 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. A Natureza de Cristo passa a nos invadir, mudando a 
nossa própria natureza, tornando-nos uma nova criatura.  
 
Todavia, ter a natureza de Deus significa que você não precisa se 
esforçar muito para ser o que é. Se um crente ainda diz: “Eu estou 
me segurando Há 10 anos, porque é muita tentação”, essa pessoa, 
de fato, ainda não nasceu de novo. Porque quem nasce de novo em 
Cristo, quanto mais tempo passa com o Senhor e com a Igreja, 
menos interesse passa a ter pelas coisas do mundo.  
 
Deixe-me usar o exemplo da laranjeira e do limoeiro: Uma laranjeira 
não precisa se esforçar para dar laranja. Mas, se um limoeiro quiser 
dar laranja doce, ele vai ter que se esforçar muito para conseguir. A 
isso, a Bíblia chama de religião!  
 
Religião é tentar no esforço próprio maquiar uma realidade. É tentar 
colocar nos galhos de um limoerio, laranjas doces. Isso não resolve! 
Porque um dia brotarão limões azedos dos galhos e as laranjas 
murcharão. Mas, o que Deus fez? Ele pegou a mim e a você, 
limoeiros, enchertou no tronco da videira. Fomos recebendo a seiva 
da videira até naturalmente passamos a produzir uvas. A ISSO, A 
BÍBLIA CHAMA DE MILAGRE! ALELUIA!  
 
Jo 15.5-8 - Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece 
em mim, e e u, nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada 
podeis fazer. 6 Se algué m não permanecer em mim, será 
lançado fora, à semelhança do ramo, e se cará; e o apanham, 
lançam no fogo e o queimam. 7 Se permanecerdes em mim, e 
as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que 
quiserd es, e vos será feito. 8 Nisto é glorificado meu Pai, em 
que deis muito fruto; e assim vos tornareis meus discípulos.  
 
A Igreja, é o Corpo de Cristo, formado por pessoas que tiveram sua 
natureza transformada pela ação sobrenatural do Espírito Santo.  
 
Tem que ser assim, pois, SÓ ESTA IGREJA PODE PREVALECER 
CONTRA AS PORTAS DO INFERNO!  
 



Ame a sua igreja local, que é um pedacinho da Igreja de Cristo 
espalhada por toda a terra. Viva conforme a Palavra do Senhor 
desta Igreja, ame os irmãos e procure fazer o possível para não 
entristecê-la. Sirva a Deus na igreja, seja a igreja aonde você for e 
edifique a igreja!  
 
Quando compreendemos a Salvação em Cristo e passamos a ser 
Igreja, estam os 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 ligare na terra 
terá sido liga do 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. 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 j az 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 cha ves 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 desta cidade!  
 
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!  
 
Conclusão: Você precisa decidir hoje mesmo, avançar para a visão 
do Reino d e Deus! É um novo nível de autoridade, onde cada 
crente, como rei e sacerdote faz uso pleno das chaves do Reino 
dos Céus. 


