


5 - A Linguagem do Reino



Todo Reino tem uma cultura 

Uma maneira de pensar 
Uma maneira de falar 
Uma maneira de agir 

Uma maneira de se relacionar com as pessoas 



Você acha difícil ouvir a Deus, a 
Jesus, a voz do Espírito Santo?

Já orou muito, se esforçou para orar certo, se 
esforçou para ouvir, e nada aconteceu?  

 [   ]  SIM           [   ] SIM! SIM! SIM! SIM! SIM!



“Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e 
mente nenhuma imaginou o que Deus 
preparou para aqueles que o amam”.  

Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas 
por seu Espírito. 

 
1 Coríntios 2:9-11



11 Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, 
senão o próprio espírito dela? Da mesma forma, ninguém 

conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de 
Deus.  

12 E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o espírito 
deste mundo, para que conheçamos as coisas 

maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. 
 

1 Coríntios 2:11-12



A razão porque parece "difícil”
•Porque tentamos ouvir a Deus com o “homem 

natural” — por nossas forças 

•Somente podemos ouvir a Deus através do 
“homem espiritual” — ou seja, através do 
nosso espírito nascido de novo, que ouve o 
Espírito Santo



13 Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da 
sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo 
Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais.  

14 Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de 
Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois 
apenas quem é espiritual (o homem espiritual) consegue avaliar 
corretamente o que diz o Espírito.  

15 Quem é espiritual pode avaliar (julgar) todas as coisas, mas ele 
próprio não pode ser avaliado (julgado) por outros. 

1 Coríntios 2:13-15



Não é porque eu não consigo ouvir 
que Deus não está falando! 

Antenas transmitem o 
tempo todo todo tipo de 
informação. 

Mas para captar o conteúdo 
é preciso SINTONIZAR O 
RECEPTOR! 



Se você nasceu de novo você tem a capacidade 
de ouvir a voz de Deus. 

Mas quando o Pai enviar o Encorajador, o Espírito Santo, como 
meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará 
lembrar tudo que eu lhes disse. - João 14:26 

“Há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem 
suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a 
toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e 
lhes anunciará o que ainda está para acontecer. - João 16:12-13



Tudo em você foi feito para ouvir e 
reconhecer a voz de Deus.  

Bill Johnson 



Pois, “Quem conhece os pensamentos do 
Senhor? Quem sabe o suficiente  

para instruí-lo?”.  
Mas nós temos a mente de Cristo. 

1 Coríntios 2:16



Significa que eu posso pensar como Jesus pensa.  

Eu posso ter acesso aos pensamentos e as palavras do 
Pai e de Jesus mediante o Espírito Santo que habita em 

mim. 

Eu posso aprender a pensar de forma diferente, e a 
falar de forma diferente — a linguagem do Reino de 

Deus.



2019 
O que você está pensando sobre isso? 
Como você está pensando sobre isso?



• DERRAME ÁGUA FERVENDO 
NA GELATINA 

• VÃO SE ABRIR SULCOS 
(CAMINHOS) 

• DERRAME ÁGUA GELADA 

• A ÁGUA GELADA SEGUIRÁ O 
CAMINHO QUE MAIS FÁCIL, 
ABERTO PELA ÁGUA 
FERVENDO.



É necessário RENOVAR NOSSA 
MENTE  

Isso só é possível mediante a PALAVRA 
DE DEUS e o ESPÍRITO SANTO. 



Não se amoldem ao padrão deste mundo, 
mas transformem-se pela renovação da 
sua mente, para que sejam capazes de 
experimentar e comprovar a boa, 
agradável e perfeita vontade de Deus. 

Romanos 12:2 NVI



Sinais de uma Mente Transformada

1. Eu vivo em esperança 

2. O impossível parece possível 

3. Expectativa positiva (e se… )  

4. Gosto e aceito a mim mesmo



Sinais de uma Mente Transformada

5. Eu perdôo rápido e demonstro misericórdia 

6. Eu sou confiante e cheio de gratidão 

7. Eu acredito nos outros e não fico julgando



Se eu pensar de maneira diferente, eu vou falar de maneira diferente.  

Se eu falar as palavras que ouvir do Espírito Santo, elas transformarão 
tudo ao meu redor. 

Somente o Espírito dá vida. A natureza humana não realiza coisa 
alguma. E as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. - Jo 
6:63 

Pois o Reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e 
alegria no Espírito Santo; - Rm 14:17



O poder não está em mim, mas nas 
PALAVRAS que eu ouço do Espírito e 

DECLARO sobre a minha vida e as 
pessoas ao meu redor.  



Mas nós 
temos a 

mente de 
Cristo. 

1 Coríntios 
2:16



7 Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a 
lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um 
lado nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer.  

8 Relembre continuamente os termos deste Livro da Lei. Medite nele dia e 
noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você 
prosperará e terá sucesso em tudo que fizer.  

9 Esta é minha ordem: Seja forte e corajoso! Não tenha medo nem 
desanime, pois o SENHOR, seu Deus, estará com você por onde você 
andar”. 

Josué 1 1:7-9



Ouvir a voz de Deus 
Renovar a mente 

Falar a linguagem do Reino 
Trazer transformação onde você estiver 
Tocar as pessoas com o amor de Deus 

Viver o Reino de Deus aqui, agora. 




