


1 - Reino de Deus Aqui e Agora!



Se existe ou algo que pode revolucionar  a 
dinâmica na forma em que vivemos a nossa vida, 

É uma revelação  do Espirito Santo acerca do 
que é o Reino de Deus e de como podemos 

vivê-lo hoje!!!



O QUE MUITOS CRISTÃOS NÃO TEM CERTEZA ?

•O Espirito Santo é quem faz o reino de Deus fluir. 

•O Espirito Santo quer  habilitar/configurar você. 

•O Espirito Santo quer se manifestar através de voce. 

•O Reino de Deus é para ser expressado por todos 
que fazem parte dele. 



–KRIS VALLOTTON 

O Espirito Santo esta aprisionado no 
corpo de muitos cristãos incrédulos. 



O quadro de muitos cristãos?
•Receberam Jesus como seu Senhor.  

•Se arrependeram dos seus pecados. 

• foram batizados nas águas. 

•Foram selados com Espirito Santo.

"Mas eles não sabem como este reino se manifesta” 
HOJE!!! 



E quando não sabemos como o Reino 
deve se manifestar

o Espírito Santo não  aproveita as 
oportunidades que todos os dias 

surgem para nós.



Muitos ao sairem daquelas portas 
para fora, parecem deixar em seus  
bancos.

Toda aquela alegria.

Toda aquela disposição.

Toda aquela esperança. 

Toda aquela fé.

Até a próxima reunião no 
domingo que vem!!!



Estão sempre  
passíveis de 

serem rendidos 
por sentimentos 

de:

Frustração.

Desesperança. 

Insatisfação.

Indiferença.

Cansaço.

E pior que lá  no fundo de sua alma preciosas

Ai é quando você faz a você a pergunta de 1.000.000,00



–Bill Johnson 

… eu reflito o reino que eu tenho 
mais consciência…



O ladrão vem apenas para roubar, 
matar e destruir. Eu vim para que eles 

tenham uma vida verdadeira, uma 
vida melhor e mais rica que qualquer 

outra com que tenham sonhado.…
João 10:10 - Biblia A Mensagem    



• O diabo veio para:  

•  matar  -  roubar   -  destruir 

•  Jesus veio para:   

•  Dar vida e vida com abundância



Ao prestar atenção em minhas conversas e 
considerações como falo ou reajo?

•Checando minha boca e minhas expressões- elas  
refletem mais qual dos dois reino? 

•Minhas percepções, são de vida ou morte? 

•Estou focalizando o que  melhorando ou piorando?



ISTO NORMALMENTE OCORRE PORQUE 
ESTOU FAZENDO PARCERIAS COM MENTIRAS.



•E não há maneira de viver uma vida mais infeliz 
quando o foco apenas esta em mim mesmo. 
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Porque que isto acontece: -  PRIMEIRA MENTIRA

•Porque estou vivendo com o foco todo em mim.  

•Estou apenas ligado no que eu preciso.  

•Minhas necessidades de fato são o que verdadeiramente importa. 

•  Estou sempre  pensando  o que será que vai me acontecer?



Porque que isto acontece: -  SEGUNDA MENTIRA

•O dia que eu tiver condições  

•O dia que eu conseguir.  

•O dia que eu for reconhecido. 

•O dia que eu recuperar.  

•O dia que eu arrumar. 

•O dia que eu tiver paz.

SE EU NÃO ENTENDER O QUE É VIDA ABUNDANTE

Vou parametrizar 
meu 

entendimento 
com o que creio 
que é uma vida 

abundante:



Porque que isto acontece: -  SEGUNDA MENTIRA

•Que eu desejo. 

•Que eu preciso. 

•Que eu sonho.  

•Que quero. 

•Que eu acho importante. 

As circunstancias precisam estar favoráveis ao: 



A VIDA ABUNDANTE PARA SE 
DESENVOLVER  PRECISA ESTAR 

CONFIGURADA DENTRO DA 
CULTURA  REINO DE DEUS. 



…VOCÊ PODE CONFIGURAR SUA VIDA 
PARA VIVER  UMA VIDA ABUNDANTE … 

…PARA ISSO VOCE TEM QUE 
DESCOBRIR COMO É O REINO DE 

DEUS…



Você já comprou uma impressora nova? 



O QUE É CONFIGURAR A IMPRESSORA?
Você já ligou para o help desk dizendo socorro eu não consigo usar,  me ajudar a 

configurar???  

• É permitir que haja uma conexão 
e comunicação  clara entre as duas 
maquinas  

•Tem que haver sintonia.  

•Os padrões precisam ser exatos de 
onde estão sendo enviadas as 
informações. 



Se meus parâmetros não estão configurados com o do 
Reino de Deus minha vida abundante não vai funcionar. 

• Por que não funciona?  

• Por que não consigo? 

• Por que não acontece? 



JESUS COMPROU 12 IMPRESSORAS



Jesus escolheu 12 homens. 

•Pedro -  não consegue uma boa impressão.  (nega Jesus) 

•João e Tiago - Amassam o papel na hora da impressão (descer fogo do céu). 

•Judas - queima o cabeçote (trai Jesus o cabeça da igreja  se suicida) 

•Tome - imprime só a metade (a marca dos pregos)  

•Felipe não conecta de jeito nenhum (mostra nos o pai)



Embora estes homens estão falhando 
e aprendendo, eles estão ajudando 

jesus implantar o Reino de Deus.



Jesus esta ensinando  
eles a fazerem isto.



Algo esta acontecendo na percepção dos 
discípulos



Se jesus tivesse feito os milagres como Deus….



então só me resta uma vida para viver….

E qual é esta vida….



2 chaves para você expressar o Reino de Deus 



1) - Você precisa saber quem você é.

Depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi 
batizado. E, quando Jesus estava orando, o céu se abriu, e o 
Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. E 

do céu veio uma voz, que disse: 
— Tu és o meu Filho querido e me dás muita alegria. 

 Lucas 3: 21  



Jesus foi comissionado pelo Pai. 
• Buscar e salvar o que havia perdido.  

•Destruir as obras do Diabo.  

• Implantar o Reino de Deus aqui. 

Jesus recebeu autoridade para fazer isto



Quando abraçamos a missão de 
Deus para nós recebemos a mesma 

autoridade que Jesus recebeu. 

Autoridade 



A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado 
pelo diabo. E, depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve 

fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: 

Se és Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. 
Jesus, porém, respondeu: Está escrito: 

Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da 
boca de Deus. 

1) - Você precisa saber quem você é.

Mateus 4 :1 e 2 



Então, Jesus, no poder do Espírito, 
regressou para a Galileia, e a sua fama 
correu por toda a circunvizinhança. E 

ensinava nas sinagogas, sendo 
glorificado por todos.  Lucas 4:14

Poder 



Jesus entra no deserto com 
autoridade por causa da sua 

identidade. 

Jesus sai do deserto no poder do 
Espírito pela intimidade e obediencia. 



2) -Não admita mais ser roubado pelo diabo. 

— Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As 
pessoas que ouvem a mensagem do Reino, mas não a entendem, são como as 
sementes que foram semeadas na beira do caminho. O Maligno vem e tira o 
que foi semeado no coração delas.

COMO O DIABO ROUBA 

— As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas 
que  ouvem a  mensagem e  a  aceitam logo com alegria,  mas  duram pouco 
porque  não  têm  raiz.  E,  quando  por  causa  da  mensagem  chegam  os 
sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé.

Mateus 13:19 e 20 



Cristãos assaltados 

•Você recebe uma palavra, começam a chegar as problemas e 
tribulações, conflitos e confusões.   

•O diabo sabendo a força desta palavra, vai levantar tudo o que é 
possível para roubar de vc a palavra de Deus.  

•A menos que o Inimigo venha e encontre o que se declarou sobre 
nós, ele investirá tudo para tomar de você o que foi semeado. 

Não há outra maneira de entender o poder ou a força  que tem  
a palavra que foi proclamada sobre a nossa vida. 



O que você carrega é muito 
poderoso!!!




