
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A MENSAGEM DE DEUS: CRISTO PARA AS NAÇÕES 
 

QUEBRA GELO -  Use o “Compartilha” 

APRESENTAÇÃO - Os membros se apresentam 

LOUVOR - Cantem juntos 2 canções 

AVISOS - Atenção aos eventos da Igreja Família. Participe! 

 

“Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, 

aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a 

quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o 

universo" Hebreus 1.1:2 

 

“Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, 

porque está próximo o reino dos céus" Mateus 4.17 

 

O Senhor Jesus Cristo é, primeiramente, a mensagem de Deus, pois Ele é a 

Palavra (João 1.1). E, segundo, Ele tem a mensagem: o Reino de Deus! As 

Suas boas novas são do governo, da autoridade e do domínio de Deus, e da 

extensão deste domínio dos céus para a terra. Pelo Reino, conhecemos Seu 

propósito! 

 

INTRODUÇÃO 

Nesta missão de consagrar um povo para Si, veremos a estratégia de Deus 

para cumprir o Seu propósito na terra.  

 

 

 

Chegamos no clímax de como o propósito divino será cumprido: o Senhor 

Jesus Cristo. Ele é a semente de Abraão (Gálatas 3.16), por meio de quem 

todas as famílias serão benditas. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de 

Israel (Mateus 15.24) e para os gentios (Mateus 4.13-17).  

E veio pregando e ensinando o Evangelho do Reino de Deus! 

 

 COMPARTILHANDO SUA EXPERIÊNCIA 

O Sermão da Montanha (Mateus 5, 6 e 7) é conhecido como "a vida do Reino 

de Deus". O que mais chama sua atenção neste ensino? E por que? 

 

O significado do reino 

 

O Evangelho não é somente "uma boa notícia", mas uma boa notícia do 

Reino de Deus. E, para compreender o Evangelho do Reino, precisamos 

entender o que é "reino". 

 

Reino significa "autoridade, soberania exercida por um rei" (Salmo 103.19; 

145.11,13; Daniel 2.37; Lucas 19.11,12); e também "espaço, esfera sobre a 

qual um rei exerce sua autoridade".  

 

Este lugar é tanto futuro (Mateus 7.21; Marcos 9.47; 10.23; 14.25) como 

presente (Mateus 21.31; Lucas 11.52; 16.16). Portanto, o Reino de Deus é a 

autoridade (realeza, posição, governo, soberania) de Deus e a esfera (espaço, 

território, domínio) onde esta autoridade é praticada.  

 

Podemos apresentar desta forma: Reino de Deus (governo de Deus) e 

Reino dos céus (lugar deste governo).  

 

A terra, por sua vez, torna-se uma extensão deste lugar. Por isto, a oração é 

"venha o teu reino, seja feita tua vontade na terra como nos céus". E esta 

esfera é uma dimensão na qual entramos hoje (reino invisível) e entraremos 

amanhã (reino visível). 

 

O mistério do reino 

 

O mistério é uma verdade oculta nos tempos antigos e revelada nestes dias.  

Veja: o Reino de Deus, anunciado pelos profetas (Daniel 2.44), era 

aguardado como uma manifestação de juízo sobre os inimigos, externa, 
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esmagadora, política e universal. Mas se apresentou como uma presença 

interior, espiritual, de juízo contra satanás, pessoal e de aparência 

inexpressiva (Mateus 13.31-33).  

 

Há, na verdade, duas fases (eras, períodos) na manifestação do Reino.  

As duas vindas do Senhor inauguram as duas eras do Reino:  

 Primeira vinda, (Ele veio como o Cordeiro);  

 Segunda, (Ele virá como o Leão). 

 

 E nós vivemos entre as duas eras: a convivência com o mal nesta era 

perversa (1 João 5.19) e, ao mesmo tempo, experimentando os poderes da era 

vindoura (Hebreus 6.5).  

 

Por exemplo: Lucas 11.20 mostra o reino presente na vitória sobre o inimigo 

e Apocalipse 20.10 mostra o reino futuro na vitória final. 

 

 O mandato do reino 

 

Mateus 24.14: o fim virá quando o Evangelho do Reino for testemunhado em 

todas as etnias do mundo.  

 

A vitória final espera a conclusão do mandato. O Evangelho do Reino 

anuncia o triunfo de Deus sobre a morte, o pecado e Satanás. O que foi 

derrotado na primeira vinda, será destruído na segunda. Na verdade, será 

destruído na era vindoura porque foi derrotado na era presente. Logo, o 

Evangelho do Reino é proclamação e promessa (leia 1 Coríntios 15.20-28). 

 

MINISTRANDO UNS AOS OUTROS 

Ore Mateus 6.9-15 

 

 

 

 

 

 

EVANGELISMO 

João 3.3-5 "A isto, respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo que, se 

alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe 

Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, 

voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: Em 

verdade, em verdade te digo: quem não nascer da água e do Espírito não pode 

entrar no reino de Deus".  

 

O Reino de Deus é um lugar espiritual. E só podemos vê-lo ou entrar nele 

pelo novo nascimento. 

 

ESPECIAL 

SEMANA DO CLAMOR 

04 A 07 DE FEVEREIRO 

04 A 07 DE MARÇO 

Domingo às 10h, 17h e 19h 

Segunda a quarta 7h, 15h e 19h30 

Templo 

CULTO DO AMIGO 
28 DE JANEIRO 

Domingo às 10h, 17h e 19h 

VIGÍLIA DOS HOMENS 
02 DE FEVEREIRO 

Sexta às 22h - Templo 

ACAMPS MOCIDADE 2018 

SUBMERSO 

10 A 13 DE FEVEREIRO 2018 

(FERIADO DE CARNAVAL) 

VAGAS LIMITADAS 

CULTO DE MULHERES 
17 DE FEVEREIRO 

Sábado às 17h - Templo 

CULTO DE CASAIS 
23 DE FEVEREIRO 

Sexta às 20h - Templo 

Ore pelo Pastor Daniel Sampaio e sua família, pelo dirigente e os membros do seu GCEM e 

pela Igreja Família todos os dias. 

 
 

SEGUNDA| 20H TERÇA | 15H QUARTA | 19H30 SEXTA | 20H SÁBADO | 20H DOMINGO | 9H 
DOMINGO 

10H, 17H E 19HH 

MULHERES 

INTERCESSORAS 

Anexo Administrativo 

TARDE DE MILAGRES 

Templo 
NOITE DA UNÇÃO 

Templo 

ADOLESCENTE 

CENTRAL 

Templo 

MOCIDADE CENTRAL 

Templo 

ESCOLA BÍBLICA 

Templo 

Anexo Administrativo 

CULTO DA FAMÍLIA 

Templo 

 


