
 

ESTABELECENDO O REINO - 1:Co 13:1-7
 

 
 

Mt12:28 - O propósito de Deus é muito simples: manifestar a 
influência do céu aqui na terra, ou seja, o Reino dos Céus. Deus 
quer povoar a terra com a cultura do céu, de um reino alegre, sem 
dor, mágoas ou sofrimento, um reino sem manchas e governado 
por nosso Senhor Jesus. Ele quer trazer o céu para a terra, e nos 
chama para sermos grandes e extraordinários, pois fomos criados 
à sua imagem e semelhança.  Enfim, a vontade de Deus é que se 
manifeste na terra a influência do reino celestial, povoando e 
colonizando a terra com sua graça e seu amor.  

 

Mas como trazer e estabelecer o Reino dos Céus para a terra? 
. Mt 12:29 - Recebendo estratégias  
Colonizar a terra significa expandir o reino de Deus, implantando a 
sua cultura (valores, princípios e atributos). Mas ninguém coloniza 
um território, sem antes receber estratégias de um governo 
supremo, e isso se inicia com a pregação de Jesus sobre “o novo 
nascimento”, renascer da água e do espírito para merecer, viver e 
estabelecer o Reino de Deus.  
Jo 3:3-5 - O que acontece no céu deveria acontecer na terra, 
porém a colônia sob a influência do príncipe deste mundo, decidiu 
tornar-se independente. Como reconquistar esse reino? 
Rompendo sua estratégia de defesa e desarmando as áreas aonde 
há resistência, ou seja, cumprindo o ide ordenado pelo Senhor 
Jesus evangelizando e anunciando o Reino de Deus. 
. Lc 09:2 - Estabelecendo o domínio 
Adão, o primeiro homem, perdeu o governo do reino e o domínio 
que ele tinha na terra, pois tinha a autoridade concedida pelo 
Senhor para expandir o Jardim do Éden por toda a terra. Adão 
perdeu o reino, mas não a religião.  
Os 07:7 e Is 61:1 - A religião dita regras e normas feitas pelo 
homem para anular o governo de Deus. O reino te dá liberdade 
enquanto a religião dita regras, o reino de Deus te direciona a 
proclamar liberdade aos cativos. 
Mt 12:25 - Jesus não veio ao mundo pregar uma religião, Ele veio 
para anunciar e estabelecer o Reino e a cultura da sua nação. 
Nenhuma religião é capaz de dar a salvação e a vida eterna, só o 
Senhor Jesus tem poder para nos conduzir ao Reino de Deus. 
Joao 17:20-21 - A igreja não pode esquecer que o Senhor Jesus 
declarou que deveríamos ser um, para que assim o mundo 
pudesse reconhecê-lo. A partir do momento que nos convertemos 
e aceitamos a salvação pelo sacrifício do Senhor Jesus, o Espírito 
Santo habita em nós conduzindo-nos com sua Graça, sua Paz e seu 
Amor em nossa casa, no trabalho, na escola, e em todos os 
momentos de nossa vida. Pela nossa atitude, fé e posicionamento 
em Cristo, viveremos com Ele, por Ele e para Ele. 
. Mc 16:15 - Desenvolvendo sua expansão 
Uma vez que o Senhor Jesus não veio para estabelecer uma 
religião, Ele declarou que somos todos irmãos e iguais perante o 
Pai, não havendo maior ou menor e que através do seu evangelho 
conheceríamos a verdade e esta nos libertaria.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Jo 17:17-18 - Os verdadeiros cidadãos trazem o mundo de Deus . 
Jesus nos disse para fazermos a diferença no mundo, seguindo seu 
exemplo, sermos como o sal e luz no mundo. 

 

Jo 17:15-16 - Jesus pediu para Deus não nos tirar do mundo, mas 
para sermos livres de Satanás.  

 

1Co 4:20 - O crescimento e amadurecimento espiritual vêm 
através da palavra de poder. Jesus nos alerta várias vezes de que 
nosso coração antes de tudo deve estar cheio do Espírito Santo, 
porque a morte e a vida estão no poder de nossa boca, de nossa 
língua.  

 

Mt 3:2 - João Batista pregou a todos os que o ouviam: 
“ARREPENDEI-VOS”.  A cada dia, percebemos a importância de 
estabelecer o Reino de Deus não por obrigatoriedade, mas sim, 
vivendo e praticando o verdadeiro significado da palavra “Amor”. 
Tg 2:14-26 - A fé sem obras é morta! No entanto, mesmo assim, 
irmãos e irmãs na igreja relutam em ofertar ajuda nos ministérios 
da igreja. Tem medo de assumir responsabilidades com o próximo, 
de não serem capazes, de se comprometer a salvar, de não 
saberem administrar poucas horas no mes para cumprir o ide de 
nosso Senhor Jesus... Abraão foi chamado de amigo de Deus por 
ter obedecido ao Senhor, justificando a sua fé enquanto muitos de 
nós, na verdade, tem medo de se encontrar com o verdadeiro 
amor e de servir a Cristo. 

 

QUAL A MELHOR MANEIRA DE SE ESTABELECER O REINO DE 
DEUS? 

 

1 Co 13:1-13 - O capítulo do amor está dividido em três seções:  
- a futilidade, ou melhor, a insignificância dos dons sem a 
existência do fruto do Espírito que é o amor;  
- a natureza do amor, pois enquanto fruto do Espírito nos leva à 
intimidade com nosso Senhor Jesus. 
 - o caráter eterno do amor em contraste com a temporalidade dos 
dons – o Espírito Santo nos dá e nos tira os dons.  

 

1Co 3.12-15 - Os dons serão considerados como madeira, feno, 
palha perante o tribunal de Cristo. Paulo ainda avança para 
características importantes do amor. A caridade é sofredora, pois 
tolera pessoas de quem é fácil desistir, mas é benigna, porque 
trata bem as pessoas que nos trataram mal. 
O amor é o fundamento de todos os atos que agradam a Deus, 

afirmando que todas as coisas nesse amor nunca desistem ou 

perdem a esperança. O amor apoia, sustenta e suporta qualquer 

dificuldade ou rejeição, revelando sua força superior. Diante da 

confrontação, o amor simplesmente persiste. Amar é o grande 

mandamento e nenhuma outra força promove mais justiça. 

Meus irmãos e irmãs, lembrem-se que Deus não escolhe os fortes 

e capacitados, mas dá força e capacita aos seus escolhidos! 
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