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O 
Reino de 

Deus 



A Bíblia chama a igreja de família 
de Deus, corpo de Cristo e por 

muitas outras figuras.

Essas figuras ajudam a mostrar as 
diversas relações e aspectos que a 

igreja tem.



A Bíblia também descreve a 
igreja como sendo o reino de 

Deus.



Ao dizermos que a igreja é o Reino de 
Deus, entende-se qual é o tipo de governo 

que ela tem. 

É uma monarquia na qual Deus é o rei 
Supremo e absoluto. 

O GOVERNO DA IGREJA



Pensai nas coisas que são de 
cima, e não nas que são da terra;  

Colossenses 3:2
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E eu te darei as chaves do reino dos 
céus; e tudo o que ligares na terra será 
ligado nos céus, e tudo o que desligares 

na terra será desligado nos céus.
Mateus 16:19

Várias vezes Jesus ensinou que a 
igreja é semelhante ao reino. 



Veja esta, 

E Jesus disse-lhes: Em verdade vos 
digo que vós, que me seguistes, 

quando, na regeneração, o Filho do 
homem se assentar no trono da sua 

glória, também vos assentareis sobre 
doze tronos, para julgar as doze tribos 

de Israel.    Mateus 19:28



Em verdade vos afirmo que, dos que aqui se 
encontram, alguns há que, de maneira 

nenhuma passarão pela morte até que vejam 
ter chegado com poder o reino de Deus 

Marcos 9:1

Uma ocasião, Jesus disse que seus apóstolos 
seriam testemunhas na chegada do reino Dele.



Esse seria um reino espiritual. 

o meu reino não é deste mundo se o meu 
reino fosse deste mundo os meus 

ministros se empenharam por mim,...mas 
agora o meu reino não é daqui. 

João 18.36

O próprio Jesus disse,



O reino veio no dia de Pentecostes. 

Antes era mencionado como uma 
entidade futura, mas depois de 

Pentecostes foi mencionado sempre 
como já existente; 



Atos 8:12

quando, porém, deram crédito a 
Felipe, que os evangelizava a 

respeito do Reino de Deus e do 
nome de Jesus Cristo, e iam 

sendo batizados, assim homens 
como mulheres.



ele nos libertou do império das trevas 
e nos transportou para o reino do 

Filho do seu amor ;  
Colossenses 1:13

exortamos, consolamos e 
admoestamos, para viverdes de modo 

digno de Deus, que vos chama para seu 
reino e Glória  I Tessalonicenses 2:12
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JESUS É O REI 

Ele mesmo ensinou isso. 

Tu dizes que sou rei. Eu para isso 
nasci e para isso vim ao mundo, a 
fim de dar testemunho da Verdade. 

Todo aquele que é da Verdade 
ouve a minha voz. João 18:37 



Este será grande e será chamado 
Filho do Altíssimo; Deus, o Senhor, o 
dará o trono de Davi, seu pai; ele vem 
e reinará para sempre sobre a casa de 

Jacó, e o seu reino não terá fim. 
Lucas 1:32,33



Quem me rejeitar a mim, e não 
receber as minhas palavras, já 

tem quem o julgue; a palavra que 
tenho pregado, essa o há de julgar 

no último dia.  João 12:48

A lei do Reino de Deus é a palavra de 
Cristo,



Jesus respondeu, e disse-lhe: Na 
verdade, na verdade te digo que 
aquele que não nascer de novo, 
não pode ver o reino de Deus.

João 3:3

CONDIÇÕES PARA ESSA CIDADANIA. 



Nem todo o que me diz: Senhor, 
Senhor! entrará no reino dos 
céus, mas aquele que faz a 

vontade de meu Pai...
Mateus 7:21

É preciso obedecer a lei de Deus. 



NOSSA PRIMEIRA LEALDADE PERTENCE A DEUS

As palavras de Deus devem 
ter domínio absoluto sobre 

nossas vidas. 



Nesse Reino usufruímos da sua 
proteção e das suas bençãos. 



Na verdade, na verdade te digo 
que aquele que não nascer de 
novo, não pode ver o reino de 

Deus.
Disse-lhe Nicodemos: Como pode 
um homem nascer, sendo velho

COMO SE TORNAR CIDADÃO NO 
REINO DE DEUS 



Pode, porventura, tornar a entrar 
no ventre de sua mãe, e nascer?
Jesus respondeu: Na verdade, na 
verdade te digo que aquele que 

não nascer da água e do Espírito, 
não pode entrar no reino de Deus.  

João 3:3-5



Esse novo nascimento é o único meio 
pelo qual se pode entrar no Reino de 

Deus. 

Não há 
nenhum 

outro mais. 



Várias passagens mostram que 
esse meio é o batismo na água.  

Morre 

Sepulta  

Renasce  



conclusão

Se você ainda não foi batizado, 
nesse novo nascimento, posso lhe 

afirmar meu amigo, você não é 
cidadão do Reino de Deus. 



Por que você não resolve se 
tornar membro desse Reino 

ainda hoje? 



Deus nos abençoe.


