
Existem dois aspectos fundamentais da vida cristã:  
 
1º) Vivemos para manifestar a glória de Deus:  
- Aos homens (para ganha-los),  
- À Igreja (para edifica-la e motivá-la a avançar)  
- E ao Diabo (para o vencermos). 
 
2º) Temos que viver pela fé em Jesus, pois, o crente vitorioso, é 
aquele que vence pela fé em Cristo Jesus. 
 
Aqueles que conseguem viver sob esses dois fundamentos, 
passam a estabelecer o Reino de Deus aqui na Terra. Porque este 
é o propósito da Igreja: “...que seja feita a Tua vontade aqui na 
terra, como é feita no céu...” 
 

Plantando O Reino de Deus 
Sobre o Fundamento de Cristo 

 
"Eu sou a videira verdadeira, vós, os ramos.  

Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer.   
Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará; e o apanham, lançam 

no fogo e o queimam.   
Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós,  pedireis o que quiserdes, e vos será 

feito.   
Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto;  

e assim vos tornareis meus discípulos." 
(João 15:5-8) 

 
1 - A poderosa promessa condicionada ao propósito de Cristo 
 
Nosso maior propósito como Igreja e como cidadãos nesta 
sociedade é plantarmos o Reino de Deus no coração dos homens. 
 
Para isso, Jesus nos faz uma poderosa promessa: “...pedireis o 
que quiserdes, e vos será feito...” 
 
No entanto, para que essa promessa seja real em nossa vida, tudo 
o que desejarmos fazer deve concorrer para o bem, para o 
crescimento e para a consolidação do Reino de Deus na Terra.  
 
 
2 - As células  
Através do mover das células, Deus está levantando sobre toda a 
Terra uma Igreja Viva, que trás as mesmas marcas da Igreja 
primitiva:  
- Uma Igreja Serva 
- Uma Igreja que prima pela unidade e  
- Uma Igreja que luta pela conquista de novos territórios para o 
Reino de Deus. 
 
3 - Reino é um lugar onde se estabelece um trono,  



Onde há um rei, também há súditos e há um povo do reino. Quando 
Deus olha para nós, Ele quer que implantemos o Seu Reino aqui na 
Terra, exatamente nesses moldes. Sendo que, diferente do sistema 
humano, no Reino de Deus todos são chamados a exercerem um 
sacerdócio. 
 
Mas, para que isso se cumpra temos que ter a mesma mente de 
Cristo, o Filho de Deus, que veio implantar a cultura, a língua e os 
valores do Reino dos Céus. Por isso Ele declarou: “É chegado o 
Reino de Deus”. 
 
4 - O estilo de vida do Reino 
 
A Igreja hoje é para Deus uma nação santa e separada que precisa 
estudar e aprender a cultura, a língua e todos os valores que são 
necessários para que este Reino se estabeleça e cresça.  
 
Tudo isso e muito mais está contido na Constituição do Reino, que 
é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Por isso, quando vivemos 
conforme a Palavra, estamos semeando a cultura, a língua, os 
costumes e os valores do Reino de Deus. 
 
No dia em que fomos alcançados pelo Rei Jesus, nasceu em 
nossa vida a glória de Deus, então, quando nos movemos na 
Terra, o Rei diz: 
  
“Ali vai a Minha glória que se move na terra!” 
“Ali vai o Meu perfume que suaviza o aroma da Terra!” 
“Ali vai a Minha carta que espalha esperança sobre a Terra!” 
 
Quando vivemos sobre o Fundamento de Cristo perante os 
homens, nós somos o respaldo da glória e da honra de Deus, pois, 
nenhum reino subsiste sem glória e sem honra. 
 
Em nossas comemorações, em nossas conquistas, em nossa 
maneira de agir diante das circunstâncias inesperadas... 
 
Como você tem se manifestado diante dos homens, em face das 
conquistas e das derrotas? 
 
 
 
5 - Somos o respaldo da glória de Deus 
 
Isaias 60.1 profetiza sobre nós: "Levanta-te e resplandece, 
porque vem a tua luz,  e a glória do Senhor  nasce sobre ti." 
 



Quando respaldamos a glória e a honra de Deus perante os 
homens, podemos fazer uso das Chaves do Reino e contemplamos 
milagres em todas as áreas de nossa vida! 
Mt 16.19 “...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”. 
 
Essa Chave do Reino já está dentro de nós, seu nome é JESUS 
CRISTO! 
 
Deus anseia por girar essas chaves e mudar toda a sua história.  
Ele quer que você faça parte da Igreja Viva que atrai o Reino de 
Deus para a Terra e então, com este Reino, virão sinais, prodígios, 
maravilhas e milagres. 
 
Então, hoje, decida viver de uma maneira que te dê autoridade para 
“girar” essas Chaves e dizer ao inimigo: “Chega de viver no 
caminho da vergonha e da derrota!”. “Chega de comer o pão que o 
diabo pisou!” 
 
Declare com autoridade: “Nada, nem ninguém vai impedir, 
prender ou anular a minha conquista. Porque eu tenho as 
chaves do Reino nas mãos!” 
 
6 - Como podemos conquistar a glória e a honra para o Reino? 
 
Jesus é o nosso exemplo sublime! Ele é a nossa Pedra Angular 
(Ef 2.19,20 - Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem 
forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da 
família de Deus, 20 edificados sobre o fundamento dos 
apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a 
principal pedra da esquina;). 
 
Jesus foi um homem dotado de extraordinária sabedoria. Ele foi um 
inovador de ideias. Ele quebrou velhos paradigmas e tornou-se, Ele 
mesmo, um paradigma para a sociedade. 
 
Sua vida, Seu caráter, Seus ensinamentos e Suas obras, foram 
vividos pela fé e pela obediência no Deus Eterno e em Sua 
Palavra. Portanto, Jesus é a nossa fonte de inspiração e 
orientação para estabelecermos o Reino na Terra. 
 
7 - O método de trabalho do Reino de Deus 
 
Em Efésios 4.7-16, está bem claro como Cristo espera que Sua 
Igreja trabalhe no estabelecimento e crescimento do Reino: 
 



"E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a 

proporção do dom de Cristo. Por isso, diz: Quando ele subiu às 

alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. 

Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até 

às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o 

mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas 

as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros 

para profetas,  outros para evangelistas e outros para pastores 

e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o 

desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de 

Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno 

conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à 

medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais 

sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e 

levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha 

dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro.  Mas, 

seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que 

é a cabeça, Cristo,  de quem todo o corpo, bem ajustado e 

consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa 

cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a 

edificação de si mesmo em amor. " 

Estes cinco ministérios tem o propósito de: 

1 – Equipar qualitativamente os santos 

2 – Edificar o Corpo de Cristo para ser morada de Deus na Terra 

3 – Unir os crentes numa só fé 

4 – Levar a Igreja à maturidade espiritual 

5 – Promover o crescimento em todas as áreas, inclusive no 

número de súditos (novos líderes) e povo (novos convertidos) do 

Reino. 

 

Conclusão: 

Decida hoje ser um estabelecedor do Reino na Terra! Viva em fé e 

obediência à Cristo! 

Tome as Chaves do Reino em suas mãos e estabeleça a derrota do 

trono das trevas aonde você está! 



"Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, 

muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da 

justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus 

Cristo." (Romanos 5:17)  


