6 - O Poder do Reino

Como você descreveria o Reino
de Deus?

O reino de Deus é baseado
na graça de Deus,
no relacionamento com Jesus
e no poder do Espírito Santo.

O favor de Deus está acessível a
todos, mas nem todos querem
receber. Ou, se recebem, não
distribuem, guardam só para si
mesmos.

“Não vão aos gentios nem aos samaritanos; vão,
antes, às ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e
anunciem que o reino dos céus está próximo.
Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem
os leprosos e expulsem os demônios. Deem de
graça, pois também de graça vocês receberam.
Mateus 10:5-8 (NVT)
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Se eu faço parte do Reino de Deus eu
faço as obras de Deus

24 … os líderes judeus o rodearam e perguntaram:
“Quanto tempo vai nos deixar em suspense? Se você
é o Cristo, diga-nos claramente”.
25 Jesus respondeu: “Eu já lhes disse, e vocês não
creram em mim. A prova são as obras que realizo em
nome de meu Pai.
João 10:24-25 (NVT)

26 Mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas.
27 Minhas ovelhas ouvem a minha voz; eu as conheço, e elas me seguem.
28 Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Ninguém pode
arrancá-las de minha mão, 29 pois meu Pai as deu a mim, e ele é mais
poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai.
30 O Pai e eu somos um”.
31 Mais uma vez, os líderes judeus pegaram pedras para atirar nele.
32 Jesus disse: “Por orientação de meu Pai, eu fiz muitas boas obras.
Por qual delas vocês querem me apedrejar?”.
João 10:26-32 (NVT)

33 Eles responderam: “Não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa
obra, mas por blasfêmia. Você, um simples homem, afirma que é
Deus!”.
37 Não creiam em mim se não realizo as obras de meu Pai.
38 Mas, se as realizo, creiam na prova, que são as obras, mesmo
que não creiam em mim. Então vocês saberão e entenderão que
o Pai está em mim, e que eu estou no Pai”.
João 10:33-38 (NVT)

Do mesmo modo, Jesus quer que nós façamos
boas obras, que são as obras dele, as obras do
Pai!
Jesus deseja que TODOS VEJAM estas boas
obras que fazemos, e que então as pessoas
reconheçam que SÃO OBRAS DE DEUS, O PAI

13 “Vocês são o sal da terra. Mas, se o sal perder o sabor, para que servirá? É
possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que
passam, pois já não serve para nada.
14 “Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída
no alto de um monte. 15 Não faz sentido acender uma lâmpada e depois
colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde
ilumina todos que estão na casa.
16 Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as
vejam e louvem seu Pai, que está no céu.”
Mateus 5:13-16 (NVT)

12 “Eu lhes digo a verdade: quem crê em mim fará as
mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois
eu vou para o Pai.
13 Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu
o farei, para que o Filho glorifique o Pai.
14 Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu o farei!”
João 14:12-14 (NVT)

2
Para fazer as obras de Deus, é preciso
intimidade com Jesus

15 “Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. 16 E eu pedirei ao
Pai, e ele lhes dará outro Encorajador, que nunca os deixará. 17 É o Espírito da
verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas
vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês.
21 Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me
amam. E, porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os
amarei e me revelarei a cada um deles.” “Quem me ama faz o que eu ordeno.
Meu Pai o amará, e nós viremos para morar nele.
João 14:15-23

26 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.
27 “Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa
paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não
pode dar. Portanto, não se aflijam nem tenham medo.
João 14:26-27 (NVT)

As pessoas querem fazer as obras de Jesus,
ou receber os benefícios das obras de Jesus?

• João 6:28-41 — após a multiplicação dos pães
• Nós queremos fazer as obras de Deus!

(nós queremos pão… sempre… fácil… queremos
saber como se faz isso, ou como é que
conseguimos isso!)

28 “Nós também queremos realizar as obras de Deus”, disseram eles. “O que devemos fazer?”
29 Jesus lhes disse: “Esta é a única obra que Deus quer de vocês: creiam naquele que ele
enviou”.
30 Eles responderam: “Se deseja que creiamos no senhor, mostre-nos um sinal. O que o senhor
pode fazer? 31 Afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto! As Escrituras dizem:
‘Moisés lhes deu de comer pão do céu’”. 32 Jesus disse: “Eu lhes digo a verdade: não foi Moisés
quem lhes deu pão do céu. É meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês.
33 O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo”.
34 “Senhor, dê-nos desse pão todos os dias”, disseram eles. 35 Jesus respondeu: “Eu sou o pão
da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede.
João 6:28-35 (NVT)

51 Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para
sempre; e este pão, que eu oferecerei para que o mundo viva, é a minha carne”.
55 Pois minha carne é a verdadeira comida, e meu sangue é a verdadeira bebida.
56 Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele.
57 Eu vivo por causa do Pai, que vive e me enviou; da mesma forma, quem se
alimenta de mim viverá por minha causa.
58 Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram
maná e morreram; quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre”.
João 6:28-35 (NVT)

Fome e Sede pelo Reino e seu Rei
• Pessoas com fome e sede de Jesus.
• Que desejam fazer as obras de Jesus.
• Que desejam ver o mundo sendo tocado pelo poder de Deus.
• Que não tem medo de suas fraquezas e debilidades, porque o
poder de Deus opera quando reconhecemos nossa fraqueza

• Que estão dispostos a seguirem em frente, apesar das fraquezas,
mas obedecendo a Jesus de todo o coração.

