Lição 04

O REINO DE DEUS

Introdução
Os seres humanos dividem-se em dois grandes grupos: os que vivem como querem, e os que vivem como Deus quer.
Esses dois estilos de vida são totalmente opostos entre si. Esses dois estilos de vida são chamados na Bíblia de Império
das trevas e Reino de Deus. Veja o que aconteceu conosco quando nos convertemos a Jesus:
Colossenses 1:13
Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
Estar no Império das trevas é exatamente estar perdido nos pecados, fazendo a própria vontade e sendo governado por
Satanás. Estar no Reino de Deus é ter sido salvo dos pecados, ter morrido para o mundo, ter sido libertado de Satanás e
viver debaixo do governo e do amor de Deus.
A palavra “Evangelho” significa “Boa Notícia”. Vejamos que boa nova era essa:
a) João Batista (Mateus 3:1,2)
E, naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o
Reino dos céus.
b) Jesus (Mateus 4:17)
Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o Reino dos céus.
c) Os discípulos (Mateus 10:5-7)
d) As parábolas de Jesus (Mateus 13:11, 19, 24, 31, 33, 38, 41, 44, 45)
e) Jesus foi ressuscitado, durante 40 dias (Atos 1:1-3)
f)

Os apóstolos e os outros discípulos (Atos 8:12; 28:30, 31)

O Evangelho é uma boa notícia para todos aqueles que estão debaixo da escravidão de Satanás por causa do pecado.
Essa boa notícia é que já chegou um Reino mais poderoso que o Império das trevas que mantém os homens
escravizados ao pecado, ao medo e à morte. Chegou o Reino de perdão, liberdade, de paz, de amor e de vida. Esse é o
Reino de Deus, onde quem governa é Jesus.
Essa é a boa notícia: Deus, em seu amor, mandou seu Filho, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Através de
Jesus, nós que estávamos separados de Deus por causa do nosso pecado, recebemos a notícia de que Deus chegou
até nós, trazendo o seu governo (Reino) na pessoa de Jesus.
EM QUE MINHA VIDA É AFETADA PELO REINO DE DEUS?

1. Passo a viver para Jesus porque ele é o Rei do Reino de Deus
Leia o Salmo 2:1-6. Você viu nesse salmo como é a condição do homem diante de Deus e qual a resposta de Deus para
esse problema. Ali nós lemos que as nações estão amotinadas (rebeladas) contra Deus. Elas consideram que estar com
Deus é estarem amarradas e querem se livrar dessas “amarras”, querem viver sem Deus. Então Deus dá a resposta: ele
envia um Rei. O Rei é exatamente aquele que vem acabar com a rebelião e governar sobre os homens. Esse Rei estava
prometido por Deus através dos profetas, como Isaías: Isaías 9:6-7; Isaías 52:7.
Agora leia Filipenses 2:5-11 Nesse texto vemos como Jesus conquistou esse domínio, como Ele conquistou o Reino. Ele
venceu por causa da sua obediência completa à vontade do Pai, sendo fiel até a morte. Em nenhum momento aqui na
terra Jesus fez a sua própria vontade, mas fez a inteira vontade do Pai. Isso significa que ele não pecou. Ao ressuscitar
Jesus foi colocado na posição de Senhor, isto é, aquele que tem toda autoridade no céu e na terra. O governo está nas
suas mãos (Mateus 28:18 e Apocalipse 11:15).
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Portanto, estar no Reino de Deus é ter Jesus como Rei e Senhor. A salvação é daqueles que confessam a Jesus como
Senhor e o obedecem (Romanos 10:9 e Hebreus 5:8,9). Exatamente para isso Jesus morreu e ressuscitou: Para reinar,
isto é, ser Senhor sobre todos (Romanos 14:9).
Jesus é o meu Senhor, é o meu Rei!

2. O Reino de Deus toma toda minha vida, pois ele é absoluto
O arrependimento nos levou a uma decisão: entregar o governo da minha vida nas mãos do Senhor Jesus. Ele
exemplifica essa decisão em Mateus 13:44 a 46. Nessas parábolas há uma decisão radical tomada por uma pessoa
vender tudo que tem para comprar uma coisa que tem mais valor que tudo o mais (um campo com um tesouro
escondido e uma pérola de grande valor).
Assim é o Reino de Deus. Quando alguém conhece a Jesus descobre que ele tem mais valor que todas as outras coisas
e pessoas. Essa pessoa descobre que a sua própria vida só tem valor se estiver em Jesus.
Ninguém pode servir a dois senhores ou a dois reinos (Mateus 6:24). O Reino de Deus tem um modo de viver
completamente oposto ao que o mundo vive. Não há como conciliar. Quem quiser ser amigo do mundo vai ser inimigo de
Deus, e quem quiser seguir a Jesus precisa desligar-se de tudo o mais (Tiago 4:4 e Lucas 5:27-28).
O reino de Deus faz isso comigo, ele toma toda a minha vida!

3. Passo a viver para espalhar o Reino de Deus sobre toda a terra
Jesus contou outras parábolas (histórias) em Mateus 13:31-33 que mostra outra característica do Reino de Deus. Essas
histórias mostram como o Reino de Deus se espalha como os galhos de uma árvore sobre os quais as aves do céu
encontram abrigo e como um pouco de fermento que leveda toda a massa de um bolo ou um pão. Assim é o Reino de
Deus: ele começou pequeno, com doze discípulos, e está se espalhando por toda a terra, atingido milhões de pessoas.
Quando o pecado entrou no mundo, os homens foram atingidos pela morte e pelo poder do diabo. Parecia que tudo
estava perdido e toda terra sem esperança. Mas Jesus veio tirar o pecado do mundo e desfazer as obras do diabo (João
1:29, I João 3:8). Ele veio estabelecer o seu Reino e encher a terra com a glória de Deus. Essa glória é manifestada por
homens e mulheres que receberam Jesus como Senhor e Rei, que receberam o Reino de Deus nos seus corações
(Lucas 17:20-21).
Agora que você está no Reino de Deus, que Jesus governa sobre sua vida, ele lhe convoca para essa tarefa de espalhar
seu Reino em toda a terra (Mateus 28:18-20). Temos a promessa do Pai de que a sua glória encherá toda a terra (Isaías
11:9; Habacuque 2:14).
O Reino de Deus entrou na minha vida e agora vivo para fazê-lo entrar em outras vidas!

Conclusão
Cada vez que conhecemos mais a Deus através de Jesus ficamos mais atraídos por ele. É que o Rei Jesus e seu Reino
é o que há de mais precioso para nós. A nossa vida é completamente atingida pelo Reino de Deus.
Para quem não conhece a Jesus ainda é uma loucura que tenhamos deixado tudo pelo Reino de Deus. O nosso novo
estilo de vida é um absurdo para as pessoas do mundo, mas para nós não é um peso ruim. Ao contrário, Jesus para nós
é a nossa preciosidade (I Pedro 2:6-8). Nossa vida agora é para fazer tudo que ele manda.
Certamente o Reino de Deus produziu uma mudança radical e maravilhosa na sua vida. Agora é hora de levar esse
Reino para todas as pessoas que lhe rodeiam para que a terra se encha a glória de Deus e do Seu Reino!
A minha mensagem agora é a mesma de Jesus:
“Arrependa-se, pois o Reino de Deus chegou e Jesus quer governar sua vida!”

ATIVIDADES DE FIXAÇÃO
Assinale a alternativa correta:
1. Qual era a mensagem que Jesus e os discípulos pregavam?
(a) “Fiquem ricos com facilidade”
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(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

“Passem para nossa religião”
“Arrependam-se pois o Reino de Deus chegou”
“Pequem à vontade pois Deus vai salvar todo mundo”
“Não tem mais jeito para vocês. Matem-se”
“Entrem para o nosso partido político”

2. O Texto de Mateus 13:44-46 mostra como Jesus fazia comparações para explicar como o Reino de
Deus toma toda a vida de quem o encontra. Complete os espaços em branco:
...o Reino dos céus é semelhante a um ____________ escondido num campo que um homem __________ e escondeu;
e, pelo gozo dele, vai, _____________ tudo quanto tem e ____________ aquele campo.
Outrossim, o Reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas ______________;
e, encontrando uma pérola de ____________ ___________, foi, vendeu _______ quanto tinha e comprou-a.
3. Quanto à ação do Reino de Deus na terra apenas uma afirmação abaixo é incorreta. Marque-a:
(a) O Reino de Deus não é visível geograficamente ou politicamente, ele é estabelecido no
coração das pessoas que recebem Jesus como Rei e Senhor.
(b) Deus quer que seu Reino atinja os homens em todas as nações e mude as suas vidas.
(c) O Reino de Deus é espalhado à medida que pregamos o Evangelho e fazemos outros
discípulos.
(d) Deus não está ligando para os perdidos, por isso podemos esperar a volta de Jesus sem
preocupação com as pessoas e nações perdidas.
4. Jesus é o Rei no Reino de Deus. Sobre isso, relacione cada texto com seu assunto:
(1) Salmo 2:1-6
(2) Filipenses 2:5-11
(3) Mateus 28:18
(4) Romanos 10:9
(5) Romanos 14:9

(
(
(
(
(

) Para ser salvo é preciso confessar a Jesus como Senhor.
) Jesus tem toda autoridade no céu e na terra.
) Por causa da sua fidelidade, Jesus foi feito Senhor.
) A resposta de Deus para os homens foi enviar um Rei para governá-los.
) Jesus morreu e ressuscitou para ser Senhor sobre a minha vida e
sobre todos os homens
( ) Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor

APLICAÇÃO
1. A compreensão do Reino de Deus na sua vida é indispensável para que você experimente a vontade de Deus.
Converse com seu discipulador sobre essas afirmações abaixo:
a) Eu compreendi que não entrei em uma religião, mas que agora Deus governa (reina) em meu coração e
que o Senhor Jesus conquistou o meu coração.
( ) Sim
( ) Não
b) Tentei esconder pecados na minha vida, mas o Reino de Deus está mexendo comigo e eu não sou mais
dono da minha vida. Ainda tenho pecados a confessar, pois quero que Deus tenha completa vitória em
minha vida.
( ) Não tenho pecados escondidos.
( ) Sim, quero confessar:
__________________________
__________________________
__________________________
c) Não tenho pecados escondidos, mas sou apegado a coisas e pessoas que ainda não abri mão por
causa do Reino de Deus e eu sei que têm atrapalhado a vontade de Deus em minha vida. Quero que
Jesus seja o meu maior amor. Marque se há na sua vida essas situações:
( ) Tenho apego a bens, avareza, dificuldade em contribuir financeiramente com o Reino ou repartir o que
tem com ou outros, ou abrir sua casa para os irmãos.
( ) Tenho deixado de cumprir algumas coisas que o Senhor manda por causa de pessoas a quem não
quero desagradar
( ) Tenho hábitos (leituras, televisão, diversões etc.) que têm ocupado meu tempo e me impedem de estar
com os irmãos nas reuniões ou no discipulado e também no meu tempo com Deus em oração.
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( ) Há mandamentos do Senhor que acho exagerados ou injustos, mas na verdade é porque dentro de mim
não rompi com o meu velho estilo de vida. Ainda quero viver pra me agradar
( ) Tenho objetivos de vida (ficar rico, ter poder, comprar determinada coisa etc.) que ocupam muito espaço
do meu tempo porque estou tão obcecado por eles que o Reino de Deus ainda não dominou o meu
coração de maneira completa.
( ) Outros _________________________________________________________________________
2. Assim como Jesus vivia para levar o Reino de Deus às pessoas, assim também vou viver. Marque abaixo aquilo
que Deus já colocou no seu coração:
( ) Quero que as outras pessoas experimentem como é bom ser libertado do Império das Trevas e viver para Jesus no
Reino de Deus.
( ) Não tenho vergonha do Evangelho do Reino e de dizer às pessoas que Deus as ama e que elas precisam
abandonar o pecado, pois nisso está o poder de Deus para salva-las.
( ) Estou disposto a ir a qualquer lugar, por mais difícil, complicado ou longe que for, para levar o Reino de Deus e o
Senhor Jesus para uma pessoa, pois Deus quer que todas as pessoas se salvem.
( ) Vou começar a orar por essas pessoas e vou a elas falar do que Jesus fez na minha vida:
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________

4

