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Somos reis e sacerdotes 
 

“...e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos 
mortos e o Príncipe dos reis da terra. Àquele que nos ama, e pelo seu 

sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para 
Deus, seu Pai, a ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. 

Amém”. (Ap 1.5,6) 
 
Em Cristo Jesus, somos feitos reis e sacerdotes para Deus!  
 
É o que diz a Palavra de Deus. No entanto, milhares de crentes não conseguem 
entender esses dois aspectos da vida cristã. 
 
Quando Martinho Lutero deu início à Reforma Protestante, tudo que ele fez foi 
restaurar a mentalidade do sacerdócio universal.  
 
Ao falarmos hoje que cada “crente é um ministro” já não sofremos a oposição que 
Lutero sofreu, porém, muitas igrejas continuam vivendo de uma forma clerical e 
por isso muitos cristãos não têm a consciência do que seja ser um rei e um 
sacerdote para Deus, diante do mundo físico e do mundo espiritual. 
 
O sacerdote no Velho Testamento:  
- Era um único homem que Deus permitia entrar no santuário e conversar com 
Ele; 
- O sacerdote orava e somente ele sacrificava em favor de toda a nação para que 
fossem encobertos os pecados; 
- Tinha que ser alguém da linhagem da tribo de Levi (Arão era levita). 
 
O sacerdócio no Novo Testamento: 
- Todos os cristãos foram feitos sacerdotes pelo sangue de Jesus; 
- Todos temos livre acesso ao trono da Graça, para pedirmos perdão por nossos 
pecados e orarmos ao Senhor; 
- Pertencemos à linhagem do Senhor Jesus, uma nova ordem, superior à de Levi.  
 
Hb 7.11-19 - Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio 
levítico (pois nele baseado o povo recebeu a lei), que necessidade haveria 
ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de 
Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? 12 Pois, 
quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. 

13 Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da 
qual ninguém prestou serviço ao altar; 14 pois é evidente que nosso Senhor 
procedeu de Judá, tribo à qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. 15 E isto é 
ainda muito mais evidente, quando, à semelhança de Melquisedeque, se 



IDPB CIDADE NOVA  WWW.IDPBCIDADENOVA.COM.BR 
 

levanta outro sacerdote, 16 constituído não conforme a lei de mandamento 
carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. 17 Porquanto se testifica: 
Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. 
18 Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua 
fraqueza e inutilidade 19 (pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma), e, por 
outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. 
 

 
 
Há muitas igrejas operando sob o sacerdócio levítico 
 
Isso é semelhante, por exemplo, ao guarda de trânsito que foi aposentado pela 
corporação por tempo de serviço, mas, ele continua ainda saindo de casa todos os 
dias de volta ao trânsito e continua apitando, sinalizando com as mãos e 
ordenando trânsito, porque ninguém no trânsito sabe que ele se aposentou. 
Porém, um dia alguém da corregedoria, ao reconhecê-lo nas ruas vai lhe pedir a 
carteira e lhe dizer que não pode mais operar nas ruas, pois, sua autoridade já 
não é reconhecida pela corporação, foi revogada, embora as pessoas a 
reconheçam, por desinformação de sua aposentadoria. 
 
Isso é o sacerdócio levítico, muitas igrejas operam nessa ordem e as pessoas 
reconhecem, mas, segundo a Bíblia (Hb 7.11-19), essa ordem já foi aposentada. 
 
- Arão veio da tribo de Levi / Jesus Cristo veio da tribo de Judá. 
- Arão ministrava no tabernáculo de Moisés / Mas, é o tabernáculo de Davi que 
será restaurado. 
 
Portanto, nós cristãos, não somos levitas, nem somos da ordem de Arão, não 
temos que utilizar trajes, objetos, liturgia, paramentos cerimôniais que eram 
usados no Antigo Testamento. 
 
Além de sacerdotes, também fomos feitos reis 
 
No Velho Testamento:  
- O rei era quem governava sobre um território; 
- Cada povo tinha um rei; 
- O rei lutava para que os inimigos não subjugassem seu povo e seu território. 
 
No Novo Testamento: 
- Todos os cristãos foram feitos reis. Cristo Jesus, o Rei dos reis, nos torna reis do 
mundo espiritual (Jo 18.36 Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. 
Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por 
mim, para que não fosse eu entregue aos judeus; mas agora o meu reino não 
é daqui); 
- Temos autoridade em Cristo, para lutar contra o reino das trevas para que, nem 
nós e nem pessoas sejam subjugadas por satanás (Ef 6.12 porque a nossa luta 
não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, 
contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais 
do mal, nas regiões celestes) 
 



IDPB CIDADE NOVA  WWW.IDPBCIDADENOVA.COM.BR 
 

Jesus deixa bem claro que o reino dEle não é deste mundo, mas de uma ordem 
superior, por isso fomos feitos reis, para trazer a influência desse poderoso reino, 
que está nos céus para a terra onde nos movemos. 
 
Como reis do mundo espiritual, devemos aprender a determinar, não alguma coisa 
para Deus, mas aos espíritos imundos para que saiam de nossa vida, de nossa 
família e do meio da igreja. Para isso somos reis para Deus (Ef 2.6,7  e, 
juntamente com ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares 
celestiais em Cristo Jesus; 7 para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema 
riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus). 
 
Todavia, para que nossas determinações tenham poder e sejam cumpridas, é 
preciso que guardemos os mandamentos do Senhor. Temos que nos sujeitar à 
Sua Palavra, pois ela nos ensina e corrige para que possamos prosseguir como 
reis. 
 
Como reis, temos que estar prontos para batalhas que poderão surgir a qualquer 
momento em nossa vida. Batalhas que serão vencidas pelo poder do nosso Rei e 
Senhor, Jesus Cristo, pois, quando batalhamos as guerras espirituais, como reis 
que seguem a Palavra do Rei dos reis, por trás de nós está o Reino dos Céus, por 
isso o diabo treme e obedece, pois, resistir a nós é o mesmo que resistir a Deus. 
 
Mudança de mentalidade 

 
Mt 9.16,17 - Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha; porque o 
remendo tira parte da veste, e fica maior a rotura. 17 Nem se põe vinho novo 
em odres velhos; do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e 
os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se 

conservam. 
 
O propósito de Deus para o homem não é apenas a sua salvação 
 
Quando Deus criou o homem, ele não precisava ser salvo. Portanto, significa que 
Deus nos criou com um propósito. 
 
Se fossemos criados somente para a salvação, após sermos salvos em Cristo 
seríamos imediatamente arrebatados. 
 
Esse é o grande erro de muitas pessoas que entram em atividades religiosas, elas 
têm que criar um programa, fazer algo, ficar ocupadas e fazer com que todos 
pensem que Deus está com elas. 
 
No entanto, Deus está trabalhando no mundo e está derramando um vinho novo, e 
somente os odres novos poderão reter esse vinho. Romanos 12 diz que há certas 
dimensões do conhecimento de Deus que você jamais conhecerá, a menos que 
mude a sua maneira de pensar. 
 
É mais ou menos assim, hoje com toda a tecnologia que há, Tv de led, Full Hd, Tv 
por satélite, que pega onde houver somente um ponto de energia elétrica, mas 
você continua (espiritualmente falando) usando antena interna no televisor, com 
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um bombril na ponta, tentando captar a Globo para ouvir o repórter dizer “boa 
noite” no Jornal Nacional. 
 
Temos que entrar na sintonia fina do Espírito Santo, ou vamos perder anos 
preciosos de nossa vida, envolvidos no pecado, realizando propósitos do diabo 
para nós, sofrendo traumas e feridas espirituais, alheios aos que Deus está 
fazendo e ao que Deus quer que realizemos para Ele. 
 
1 Co 2.14  Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, 
porque lhe são loucura; e não pode entendê-las, porque elas se discernem 
espiritualmente. 
 
Deus sempre procura alguém a quem possa revelar Seus propósitos na terra, por 
isso, você só terá revelação se sua mente for transformada e desapegada dos 
moldes deste mundo, deste século. 
 
O exemplo do rei Josias 
 
Em II Cr 34, lemos a história de um menino de oito anos que entendeu a 
necessidade de romper com a tradição, com o curso do mundo. 
 
Ele se deixou ser usado por Deus, tornou-se um odre novo e passou a reformar 
odres velhos e transformá-los em odres novos. 
 
Isso mostra-nos que Deus pode usar quem Ele quer, quando e como Ele quer 
para levantar odres que retenham o Seu vinho novo. Basta que você o deixe 
trabalhar em sua vida. 
 
Nossa Campanha 
 
Durante os próximos 21 dias, teremos a oportunidade de nos apegarmos à 
Palavra do nosso Rei. 
 
Jejuando da principal refeição do dia estaremos honrando a Deus e 
enfraquecendo a força da nossa carne, que pende para o pecado. 
 
É preciso ter a mente de pessoas espirituais, caso contrário nada entenderemos 
da parte de Deus, tudo será loucura. 
 
Orando e lendo a Palavra em um momento específico do dia, sem pressa de sair 
da presença de Deus, estaremos treinando nossa alma a ser sensível à voz de 
Deus e nossa mente a ser transformada pela Sua Palavra, pelos Seus princípios. 
 
Nesse 21 dias, comece sua batalha contra o reino das trevas, por sua vida, pela 
vida de seus familiares, por suas finanças e seus sonhos. Determine aos 
demônios que se retirem a fim de que a Palavra de Deus se cumpra em sua vida e 
através de você! 
 


