


3 - O Reino Inabalável





?



Três pontos que precisamos 
conhecer com profundidade para 

VIVERMOS E EXPERIMENTARMOS  
o Reino de Deus



1) TOMAR CONHECIMENTO DE QUE  
O REINO É REAL 

"Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, 
onde anunciou as boas-novas de Deus. 15 “Enfim 

chegou o tempo prometido!”, proclamava. “O reino de 
Deus está próximo! Arrependam-se e creiam  

nas boas-novas!” Marcos 1:14-15 (NVT) 



Esta nova vida que Cristo nos garantiu, foi 
para que vivêssemos num Reino novo, onde 

Ele é o grande Rei e governa sobre tudo.  

Por isso que só vivemos a plenitude da vida 
cristã quando estamos debaixo da autoridade 

e do Senhorio de Jesus. 



REINO: 
A extensão ou influência governamental de um rei 

sobre um povo e um território. Nesse povo e 
território, o rei exerce a sua vontade e estabelece 

seus propósitos de forma soberana

Sabemos se estamos experimentando e vivendo nesse Reino 
de Deus, quando ELE exerce sua vontade e estabelece seus 

propósitos – e nós obedecemos. 



É impossível ter parte no Reino sem 
ter conexão que vem por meio da 

submissão ao Rei. 



Jesus disse:“Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim 
será salvo”. João 10.9 (NVT) 

Portanto, se para entrar nesse Reino temos que passar 
por uma porta – que é uma pessoa – precisamos ter 

relacionamento com Ele para acessar o Reino. 



2) PRECISAMOS ESTAR CONSCIENTES DA 
PRESENÇA DO REI 

“No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado 
em um trono alto, e a borda de seu manto enchia o templo. 2 Acima 
dele havia serafins, cada um com seis asas: com duas asas cobriam o 

rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. 3 Diziam em alta 
voz uns aos outros: “Santo, santo, santo é o SENHOR dos Exércitos; 

toda a terra está cheia de sua glória!” 4 Suas vozes sacudiam o templo 
até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça”.  

Isaías 6:1-4 (NVT) 



Isaías está lembrando o povo, de que por mais que nessa fase 
terrena do Reino as pessoas morram, existe um REI DOS REIS,  

que não pode morrer.  

Por isso que não há caos para os que pertencem ao Reino,  
porque nosso Rei não pode morrer.  

Não há falta de estratégia para a batalha,  
porque o nosso Rei já sabe como vencer as batalhas.  

Não há falta de recurso, pois ele é um Rei que sempre 
administrou bem e compartilha de suas posses com seu povo. 



Essa revelação só foi dada a 
Isaías quando ele estava  
NA PRESENÇA DO REI



"Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a 
alegria de tua presença e o prazer de viver contigo 

para sempre”. Salmos 16:11 (NVT)  

Não podemos experimentar o Reino de Deus 
sem viver na sua presença, em constante 

relacionamento com Ele



3) PRECISAMOS CONHECER O REI 

“É impossível escapar do teu Espírito; não há como 
fugir da tua presença. 8 Se subo aos céus, lá estás; se 
desço ao mundo dos mortos, lá estás também. 9 Se 
eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro 
lado do oceano, 10 mesmo ali tua mão me guiará, e 

tua força me sustentará”. Salmos 139:7-10 (NVT) 



Nossa falta de conhecimento de Deus 
faz-nos questionar sua autoridade.  

É como se vivêssemos nesse Reino 
Inabalável, mas não acreditamos 
realmente que ele é inabalável. 



O nosso Rei é ONISCIENTE,  
ONIPRESENTE E ONIPOTENTE. 

Onisciente: tem todo o conhecimento. 
Onipresente: está em todo lugar. 

Onipotente: tem todo o poder.  



VIVEMOS NUM REINO QUE O REI 
PODE CUIDAR DE TUDO E DE 
TODOS AO MESMO TEMPO!!



Mas como temos conhecimento  
desses atributos?

Isso só pode vir através de um coração que foi 
entregue totalmente à Jesus. Quando temos a certeza 

do novo nascimento, experimentamos não só a 
consciência da onipresença de Deus, mas também 

experimentamos a presença do Espírito de Deus dentro 
de nós, carregamos a Sua presença internamente.



O nosso coração é o território que Jesus deseja 
conquistar para expandir o Seu Reino na Terra. Quando 
cremos na graça de Deus e reconhecemos Cristo como 
nosso Senhor e Salvador, Ele faz do nosso coração Seu 
trono e do nosso espírito o lar para o Seu Espírito. E é a 

partir desse trono, que Ele vai manifestar sua Glória, 
seu poder de forma pura e poderosa: através da nossa 
vida, dos nossos relacionamentos, das nossas orações, 

das nossas palavras. 



• Temos que reconhecer que o Reino de Deus é essencial para um Cristão, que 
temos que viver ele todos os dias, e que esse Reino não é a Igreja (a igreja é 
apenas uma embaixada onde somos preparados para expandir o Reino).  

• Precisamos estar conscientes da PRESENÇA DO REI. Sem a presença, um 
reino fica desgovernado sem direção. Deus sempre está presente e disponível, 
e o que acontece é que as vezes perdemos essa percepção por não estarmos 
próximos dele, e isso nos impede de experimentar paz e direção.  

• Precisamos conhecer pessoalmente e intimamente o Rei. Não podemos 
receber a direção, as estratégias, o consolo e a provisão se conhecemos só de 
ouvir falar. É momento de trazer o Reino dos Céus na terra, e isso só 
acontecerá de forma manifesta, clara e explicitamente quando colocamos 
como prioridade única conhecer a Deus o nosso Rei, através de Jesus e do seu 
Espírito Santo dado a nós. 



Só há um caminho: Jesus.  

Só há uma instrução: a Bíblia. 

Só há uma maneira de viver o Reino: 
através dos relacionamentos.




